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Lehtemme toimituksessa on tapahtu
nut pientä toimitusvoiman lisäystä. Mo
nivuotinen påätoimittajamme. kirkkoher
ra Matti Vironmäki jatkaa tieten
kin työskentelyään lehtemme piirissä.
Nyt hän on saanut avukseen toimitussih
teerin. joka huolehtii painatusteknillisis
tä ja lehden ulkoasua koskevista asiois
ta.

Tässä yhteydessä voimme ilmoittaa
iloisen uutisen. että Helsingin hiippa
kunnan piispa Aarre Lauha on myöntä
nyt kirkkoherra Matti Vironmäelle ro

TOIM|TUS

Lehtemme toimitussihteeriksi on tä
män vuoden alusta ryhtynyt yhteiskun
tatieteiden maisteri Yrjö Lehto. Hän
on aikaisemminkin toiminut inkeriläisten
asioiden parissa. Viime sodan aikana
maisteri Lehto oli virkamiehenä sisä
asiain- sekä kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriössä hoitaen m.m. inke
riläisten kuljetusasiat. Hän on toiminut
myös sanoma- Ja aikakauslehtien ta
lous- ja myyntipäällikkönä. Maisteri
Lehto hoitaa myös Inkeriläisten Sivis
tyssäätiön asiamiehen tehtävät.

vastin nimen ja arvon. - Onnitte
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AALE TYNNI:

KA TA [A T

KIVIEN VÄLIIN MEIDÄT 'I'UNGETI'llN,

JA KUITENKIN ON MEIDÄN PAKKO KASVAA.

SILEÄ AI-IO KAUEMPANA KAARTUU.

NIIN PEHMOISIN JA HIENOIN RUOHOMÄTTÄIN,

NIIN LOIVIN, RAUHALLISIN KUMPAREIN.

SE ARMAS MAISEMA ON MIEILLE OUTO.

KIVIEN VÄLIIN MEIDÄT TUNGETTIIN,

JA KUITENKIN ON MEISSÄ KÄSKY KASVAA.

ON MEISSÄ MYÖSKIN VIHREYTIÄ HIUKAN,

VAAN KOVANA KUIN METALLI SE KIILTÄÄ,

NIIN ANKARAA SE ON, NIIN ILOTONTA,

KUIN SYDÄNTEMME MYKKÄ KATIGRUUS.

JA OKSA OKSAN JÄLKEEN KIELLETÄÄN

ELÄMÄ, JOKA VERSOI LIKI MAATA.

ON PAKKO KASVAA KYLJIN ARPISIN.

NIIN VEDÄT MEITÄ, I-IENKI YLI-IÄINEN,

KIVULLA YLEMMÄKSI JUURISTAMME,

PÄIN KIRKKAUITA LÄPITUNIGVAA,

PÄIN KORKEUITA ANKARAA JA TUIMAA,

JA KOKO ELÄMÄMME SALAISUUS

ON JOKA PÄIVÄ KUOLLA LAKKAAMAITA.



MATTI VIRONMÄKI:

Tunnemmeko vastuumme?
Kerrotaan, että eräällä merimatkalla laivan matkustajat kauhukseen huomasivat, miten

muuan mies porasi reikää laivan pohjaan sen istuimen kohdalle, jolla hän itse istui. Kaikki
riensivät häntä estämään. Mutta mies vain rauhallisesti tuumi: Tämä on minun paikkani.
Olen tästä maksanut. Mitä se teihin kuuluu, jos kaiverran reiän oman paikkani kohdalle.

Tuolta ilmeisesti mielenhäiriöön joutuneelta mieheltä puuttui vastuuntunne. Samalla ta
valla voi helposti käydä meillekin. Voimme ajatella, että saamme elää ja toimia, kuten itse
haluamme, eikä tarvitse välittää muista. Kuitenkin me ihmiset, olimmepa keitä tahansa,
olemme vastuussa sekä toisistamme että paljosta muusta. Me olemme kaikki kuin samassa
veneessä. Emme saa sanoa, kuten mies kerran aikojen aamuna: Olenko minä veljeni var
tia?

Mitä vastuulla ymmärrämme, sen varmaan jokainen lukija käsittää. Vastuu on määrätie
toisesti myönteistä suhtautumista toisiin ihmisiin. Se on lähimmäisen palvelua ja hänen par
haansa etsimistä. Sellaisena vastuu on keskeisesti kristillinen asia, joka koskee jokaista
meistä.

Se piiri, josta olemme persoonallisesti vastuussa, on jäsenmäärältään ja kokoomukseltaan
varsin vaihteleva. Tässäkin asiassa näet pitää paikkansa kertomus eri leivisköiden saajista.
Mutta jokaisella on ainakin yhden leiviskän vastuu. Esim. isinä ja äiteinä olemme vastuussa
perheestämme, työntekijänä siitä työstä, jota suoritamme j.n.e. Lisäksi on ympärillämme elä
män moninaisessa kentässä asioita, joista jokaisen ihmisarvonsa tuntevan olisi kannettava
vastuuta.

Varsin laaja piiri, josta tämä lehti, Inkeriläisten Viesti, on alusta alkaen pyrkinyt kan
tamaan huolta, on ent. inkerinsuomalaisten ja heidän jälkeläistensä joukko. Heitä on, kuten
tunnettua, monia tuhansia sekä Suomessa että Ruotsissa ja myös muualla, jopa kaukana
merien takana. Heidän välillään yhdyssiteenä lehtemme tahtoo olla jatkuvasti, kuten on
ollut laita tähänkin asti. Inkeriläisten lähimmäistemme rohkaiseminen kestämään elämän
kuormien alla ja palveleminen parhaalla mahdollisella tavalla on jatkuvasti huolenamme.
Me toivomme myös, että pyrkimyksemme onnistuisivat ja palvelumme entistä enemmän pa
ramsi.

Mutta lehden pienetkin parannukset luonnollisesti kysyvät kustannuksia. Ilmaiseksi ei
saada nykyaikana mitään. Tällainenkin ulkoasun muutos, jonka arv. lukijat huomaavat
tästä numerosta, vaatii varoja. Olemme kuitenkin rohjenneet lähteä siitä, että lehtemme
tilaajamäärä saadaan kasvamaan. Kasvua tapahtuu, jos jokainen lehden tähänastinen tilaaja
hankkii vähintään yhden uuden tilauksen. Yhden tilauksen hankkiminen ei luulisi olevan
kiven alla varsinkin kun tilausmaksuehdot ovat niin edulliset kuin kirjeessämme lukijoille

kerrotaan.
Tässä nyt jokaiselta kysytään, tunnemmeko vastuumme. Rohkenen olla sikäli optimis

tinen, että jokainen inkeriläinen on valmis tekemään parhaansa. Ajattelen myös, että edellä
mainittu pieni palvelus yhteisen asiamme ja yhdyssiteemme hyväksi suoritetaan ensitilassa
kuin uuden vuoden l jana.

Hyvät heimoveljet ja -sisaret! Samalla kun toivotan Inkeriläisten yhdistyksen puolesta
kaikille onnellista uutta vuotta toivon, että jokainen tahtoisi kantaa vastuuta, että ehtemme
leviäisi jokaiseen ent. inkerinsuomalaisen ja heidän jälkeläistensä ja ystäviensä koteihin.
Jokaisen vanhemman ja nuoremman toimintaa tarvitaan. Koulunpenkillä käyttämään
oppineet tulkaa myös mukaan yhteistä kekoa rakentamaan! Teille on annettu paljon leivis
köitä. Pankaa ne esille tuottamaan. Annettujen kykyjen käyttämättä jättäminen voi myös
aiheuttaa vahinkoa, vaikka ei varsinaisesti kaiverrettaisikaan reikää veneeseen, jossa yhdessä
elamme.



Kristus minussa
Minä elän, en enää minä,

elää minusta (Gal. 2:20)
Ylläoleva: Paavalin sanat kuulostavat

meistä ehkä liian korkealentoisilta, jopa
melkein kerskailevilta voidaksemme kristit
tyinäkään sanoa siten itsestämme. Tutkies
samme asiaa tarkemmin ymmärrämme, ettei
se tarkoita suinkaan sitä, että me olisimme
uskon tiellä muka jo kasvaneet niin pyhiksi
ia nuhteettomiksi, että asustaisimme Kris
tuksen kanssa jossain korkeassa ia ihmeel
lisessä olotilassa kokonaan näitten maallis
ten asioitten ja kiusausten yläpuolella. Ei
suinkaan. Olemme edelleen samoja kiusaus
ten alaisia ia Iankeemusten vaaravyöhykkees
sä asuvia ihmisiä kuin ennenkin ia tulem
me olemaan sellaisia jatkuvasti aina siihen
saakka kuin savimajamme puretaan. Mutta
siitä hetkestä lähtien, jolloin Jumala on saat
tanut työnsä meissä niin pitkälle, että me
olemme lakanneet vastustamasta hänen kut
suaan ia olemme ratkaisevasti vastaanotta
neet hänet elämämme herraksi, on hän, Kris
tus itse, elävänä voimana sisimmässämme
taistelemassa kiusauksia vastaan ja antamas
sa meille voittovoimaa tässä taistelussa. An
sio voitosta ei tällöin lankea ihmiselle vaan
Kristukselle, joka on tehnyt työtä ihmisen
sydämessä ia joka yksin kykenee varjele
maan meidät lankeamasta.

Mutta Kristus pääsee meissä voitolle vain
sikäli kuin hän pääsee koko sydämeme val
tiaaksi. Jos siellä on vain vähän tilaa Kris
tukselle, mutta sitä enemmän tilaa omille
tahtomisillemme ja uillemme, on voitto
voimaa vähän. Ja päinvastoin: kuta täydel
lisemmin Kristus saa hallita sydämessämme,
sitä kokonaisemmin pääsee Jumalan voima
näkyvün jokapäiväisessä elämässämme. Hä
nestä virtaa meihin pitkämielisyyttä ja hy
vyyttä, jota meissä itsessam me ei millään
tahdo riittää arjen moninaisissa kiireissämme.

On kokonaan taivaallisen Kasvattajan ai
kaansaannosta, jos ihminen, joka on tähän
saakka nähnyt vian vain toisissa, nyt tietää
itsensä syylliseks' i ja nöyrtyy joka päivä te
kemään tiliä lähinnä omista vioistaan sekä
opettelee puhumaan sovinnon sanoja, opet
telee ehkäpä vallan vastustaiaansa rakasta
maan ja siunaamaan. Kokonaan Herran työ
tä on sekin, jos katkeria ajatuksia hauto
neeseen sydämeen tulee ymmärtäväinen ja

vaan Kristus

anteeksiantava mieli, jopa voimaa vastaan
panematta sie vääryyttä. Ihmeellistä
on myös, jos kärsivällisyys vastoinkäymisis
sä vain kasvaa ja luottamus Jumalan voi
maan ja mahdollisuuksiin vahvistuu niin, et
tä ahdistettu ja väärintuomittu voi laulaa
kiitosvirttä silloin, kun toisten mielestä
asiat näyttävät menevän hullusti. Nün teki
vät Paavali ja Silas Filipin vankilassa jalka
puuhun kytkettyinä. Ja niin ovat kärsimys
tensä keskellä kiittäneet monet muut koko
naisesti Herran hoitoon antautuneet. Kun
Kristus asuu sydämessä, ei siellä ole tila::
epäuskolle eikä epätoivolle.

Tämmöinen tila ei ole kuitenkaan mah
dollinen ilman jokapäiväistä Kristuksen Hen
gen ha ' nassa vaeltamista ja oman minäm
me kuolemaa. Eikä se tapahdu kivutta. Mi
nä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu
sanoo Paavali. Mutta tämän ristiinnaulitse
misen täytyy tapahtua meissä jatkuvasti ai
na silloin, kun vanha, itsekäs minämme uu
delleen nostaa meissä päänsä pystyyn. Paa
vali sanoo tästä näin: Liha himoitsee Hen
keä vastaan ja Henki lihaa vastaan,
ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että
te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos
te olette Hengen kuljetettavina, nün ette
ole lain alla. Gal. 5:17, 18.

Tämä on kristityn kaidan tien kulkemis
ta. Se on pyhitystaistelua, jota Kristus itse
käy meissä ia meidän puolestamme. Emme
hän me sellaiseen pystyisi. Meidän asiak
semme vain suunnata katseemme apua
anoen häneen, joka pyhyydestään astui alas
meidän rikkomustemme tähden. Hän otti
rangaistuksen että meillä olisi rau
ha. Ei enää katkeruutta, ei kostomieltä.
Kaikki on anteeksisaatu ja -annettu. Olem
me pelastetut palvelemaan. Mutta J

jäivät haavat.
Mikä ihmeellinen Jumala! Enkö palvelisi

häntä ilolla! Kun hän sanoo: Kärsi
ihmisen pahuutta - olen valmis kärsimään.
Anna tuolle anteeksi hänen pahat sanansa,
vaikkei hän niitä pyydäkään anteeksi _
olen valmis antamaan. Palvele tuota kurjaa
_ olen valmis palvelemaan. Hillitse kielesipuhumasta pahaa vaikka
hän onkin sellainen kuin on - hillitsen
kieleni ja yritän hänen kohdallaan
kaiken parhain päin.

_ Herra, minäkö, vastahankainen ja hi
das hyvään, saattaisin tehdä? En toti
sesti minä, vaan Sinä minussa. P. Rat/ei



leuppitte kataja, /euppám katuja...

Ku tään meiiän Iehen palstoil on olt näitä
vanhoi muistoloi sielt rakkaast synnyinmuast. nli
uatteiin. et ioe tyo suvaitsetto niin miekii muiste
lisin vähä. Vaik uonha mie näit muistelt ioks
päivä kahenkymmenenviiien vuuwen aian. mut
en uo koskaa pant paperil.

Mie muistelenkii nyt slint rakkaast kotikyläat.
kauniist Kaliaalaat. niiku sen virolainekil nlm kuu
luu. Vaik ne naapurkylloiset olkil kahanneet an
taa eli sellaisii haukkumanimmii korpikylä ie
goorod koliasla. Hyö nääs pittiit meiie kyiiää nII
käyhään ku ee nääs oli ettääl Pistarist. Tekkiit
pllkkaiauluioikii niiku tämäkii: kaIiaaiaiset kea
kattaat ku ei oo Ieivänpaliaa. aiiaat kehnoil hevo
siil Hokkismäest alIsa. Ei ne meiinkyliälset sllnt
välittänneet vua lsuiolt taksisi: kuuluu, kuuluu
kolinaa ku kontulaiset aliaat. niii on hyvät hevo
set. mut rokoekast on va|iaat. Vaik näin lau
Ieltii nuapureiet, nii ei sllnt kukkaa ottaant pa
haksae vua ee piettii Iystlnä. Vaik meiie kyllä!
pittiitkii monet köyhän is ettäiaen korpikylän.
miust se oli sinakii lapseen rikkain ia soriin kylä
koko muailmas. Eikä se mikkää pienkää olt.
taloloikii oli yli seitsemänkymmene. Kulän eri
ossiil oli viel iokksisel oma nlm. miu kotnlm oli
Mökeiäs. Siin samal oli na kurkela kuiasat mitä
pitkl Suomen puolen tonterllaiset aiioit Pietari!
miilo mitäkii tavaraa myömää. siel oli mänt kau
psks kaik muu vua ei kataiat.

Kerrottii et kerran oli miu äiiäin isä tult Pie
tarist is tavaraa oli olt palio. Iha rattaat täynnä.
Tonterin mies oli olt meil saunaes is ihmeteit
kovast iot mitä sie Antero veit ku näin palio
toit tavaraa tullessais. Äiiäin Isä vastaa iot mitä
mie vain. katsioi.

Seuraaval viikol oli Tonterin mies hakant suu
ren kuorman kataioi ia mänt Pistarii. mut nlit ei
olt kukkaa oetaant vaik mies huutel koval iänel:
kuppitte kataia, kuppitte kataia.

Ei hiä siint olt moksisksa. oli vua olt et ei olt
palio haastelt. Hiä nääs oli tuumaint kostaa An
teroi ia olha hiä sen kerran tehtkii.

Se tapahtui sil tappaa. et se miun äiiäin isä
oli kanan suntak Iltan mänt Tonterin miehel kyl
lää ia siel oli Ihmettelimst tarpeeks ku yhel kansi
oli 25 poikaste. Mite se voi olla mahollista. mut
Tontemi mies kilreest selittämmää: ei siin uo
ku 5 kananpoikaa a 20 onkii metsäkanan poikii,
mie etsin nlit tuolt sammaiioen varrelt kataiikost.
Siei niitä on valkk kui palio. Huomen mie viel
mään etelmää Iissää. Ku nuo tuos vähä kasvaat.
nli mie tien nIII kareinan ia leikkaan siipii vähä
pois iot eivät piäse Ientämää. Talvel ne onkii
sit tiki suurii ia siihe aikaa niil suap paljo rah
haa Pietariis. Äiiä oli lähteent kilreest kottil is
koko yön oli teht aiiaksilst Iiävän tua karsinss
ia uamuul oli ottaant tattiniparkan ia hurstln is
Iähten metsää. Nuapurit ia kotiväk luuliit iot äiiä
oli tult sekapälseks. Kake nuapuri miestä Iäke
häntä seuraamus jottei hlä vua Iteiiää vahinkoit
tais. Hyo katseliit ettäämmält. Äiiä oli ryomint.
viänneit ia klännalt kataiii koko kesäisen päivän.
lilai myöhää oli tult kottil ia äräiasyt ämmäl iot
ei siel viel tattiloi uo. Mäni aittaa makkaamaa ia
makas koko seuraavan päivänkil iltaa ast.

Åmmä oli iltaeli kysynt iot mitä sie Antero
näit unnii ku koko päivän mskasit. eikä ainnuu
kukkaa auant yilää. Kataiii ia metsäksnsn poikii
oli äiiä ärähtänt.

Tulihs asia koko kyläs tunnetuks. Sitä nauret
tii ei vua Mäkeläe vua sitä naurettii Seppäläs.
Savoiai, Halismääes ia iha Konnunkyllää myote.
Myöhemmin oli tiä asia tunnettu koko Valksuares.

Kerrottii iot sllnt lseäin äiiäst ia Tonterin mi
heat oli tult entistä paremmat priiattellt. Yhes
hyo oli tehneet Pietarin matkassa ia yhes olleet
rahis Flonstatiakii.

l. luulla

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

lnkeriläisten Yhdistys r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnun
taina maaiiskuun 12 päivänä 1967 Helsingissä Viipurilaisen osakunnan huo
neistossa Mannerheimintie 5. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ia
muitakin tärkeitä kysymyksiä. Tervetuloa ioukolla mukaani

Toimikunts



Pastori
Juho Yrttimaan
muistolle

Pyhäin Miesten päivän aattona, marraskuun 5.
pznä 1966 sammui Montrealin suomalaisen lute
rilaisen Pyhän Mikaelin seurakunnan pitkäaikai
sen paimmen Juho Jaakko Yrttimaan
liekki. Hän palveli samaa seurakuntaa yli 33
vuotta. Eläkkeelle jälkeenkin hän on
seurakuntansa pyynnöstä hoitanut papilliset teh
tävänsä ja nyt kaatunut sanan mukaisesti työn
sä Sillä hän parhaillaan valmisteli Py

Micsten päivän ohjelmaa.
Nuorempi vitkaveli tri Aarne Siirala oli kut

suttu juhlapuhuialtsi. Muutamia minuutteja sen
jälkeen. kun pastori Juho Yrttimaa oli lämpi
mästi vastaanottanut tohtori ja rouva Aarne Sii
ralan Waterloosta, pastori kaatui lattialle vai
puen taiuttomuuden tilaan. Hänet vietiin
reesti sairaalaan. jossa hän kuitenkin tuntoil-iita
sa tulunatta seuraavana päivänä kuoli.

Pastori Juho jaakko Yrttimaa oli syntynyt 18.
8. 1889 Jalasjärvellä Suomessa. Hänet saatet
tiin vümeiseen lepoonsa Jos. C. Wtay a: Bros.
1234 Mountain Street, hautaustoimiston välityk
sellä 9. pznä marraskuuta 1966. Ruumiinsiunauk
sen toimitti pastori Pentti Murto.

Uskollista seurakunnan paimenta kai
paamaan jäivät veli Isak Baltimorssa, Amer.,
veli Yrjö ja sisaset Maija Kassila ja Laimi Ven
telä Suomessa.

Juho Yrttimaa ei ollut ainoastaan seurakun
tansa pastori, vaan hän oli myös ystävä, auttaja,
mikki, opas ja huoltaja. Minäkin orpo tunsin hä
nessä wvää rakkautta. Hän ansaitsee
arvonimen kansanmies. Hänen suurta ja aina läm
pimän sydämensä hyvyyttä tulivat tuntetnaan ne
kin tuhannet siirtolaiset, jotka käyttivät Montre
lia siirtolaistien läpikulkuna. Hän oli allemerkin
neellekin ensimmäinen toivottamassa isällisen
tervetuloa Kanadaan, lämpimästi kättä puristaen.

Juho Yrttimaa oli ensimmäinen, joka antoi vi
rinneelle ajatukselleni täyden kannatuksen ja
avun, saada Ruotsin inkeriläisille yhteinen oma
koti. Pastori Yrttimaan johdolla olimme saaneet
jo jonkun verran dollareita kokoon ennenkuin
Ruotsissa oltiin päätettykään ryhtyä toimeen. Siis
olkoon pois-menneen - siunauksellisen sieme
nen kylväjän - pastori Juho Yrttimaan lämmin
henki stellakin' ' muistona

Iubo Pakkanen
Toronto, Kanada

Rakkaasnme

ANTTI NERMAN

otettiin meiltä vaikean sairauden kärsineenä
Leningradissa 16.9.1966 SJ-vuotiaana. Hän
oli syntynyt Hyvösin kylässä Venjoella.

lzpää rauhassa, kummipoikani,
kevyt multa sun baudallesi.
Vaikka kuole siteet katkaisi,
jäivät muistot silti mieleeni.

Nüstä kiitän Sinua kaukaisella haudallasi.

Maria Hartikainen

Omaisia etsitään
Kuka tietää, on nykyisin Afanasia Nos

koff ja hänen vaimonsa Helena sekä heidän
lapsensa Nikolai, Vasili, Juho, Alek
santeri ja Katariina, jotka asuivat aikoi
nana Lempaalan pitäjän Korosojan kylässä? Nikolai
Noskoff on n. 63 vuotias, Vasili n. 61 v. ja Juho
n. 59 v. Aleksanteri ja Katasüna olivat kaksoset,
n. 55 vuotiaita nykyään. Vastaukset pyydetään lä
hettämään Inkeriläisten Viestin toimistoon. Pienis
täkin tiedoista ollaan kiitollisia.

Tiedustelee
Pekka-veli.

OikaIsu
Viime numetossamme siv. 12 runon Muisto

Inketistä kirjoittaja on Pekka Airikainen
eikä Airaksin' ' en, kuten lehdessä maini'



RUOTSIN PUOLELTA

Poismenneiden muisto velvoittaa!

Äskettäin äärryneen vuoden ajalta 'Ei monille
mieleen una Jmmarlomastr' iubannusiub/a Örebros
sa. jossa inkcriläisrcr: uainaiicn muisrokiucn pal
iasranrirxcn oli iublan lzobolzab/ia. Muislapalsaan
äärellä opi-Maja Herman Raski elsingislä,
tunnettu inkeriläissynlyinen beimomies, lausui pu
heessaan m.m:

Seisoessamme tämän muistomerkin äärellä Ill
tävät ajatuksemme menneisyyteen. kauas lapsuu
temms leikkitanhuville. eai-isäimme ja -äitiemme
asuinsijoille. Sielumms silmien edessä näemme
monen meille rakkaan omaisemme ja ystävämme
kasvot ja ehkä heidän käraimystiensä. heidän vii
meisen leposijansa. missä se sitten lleneekln.
Tunnemme tarvetta lähettää sinne siunaavan.
lämpimän ajatuksemme. jonka näkyväksi tunnuk
ssksi olette tämän muistomerkin pystyttäneet
muistuttamaan ltseämme. jälkeläislämme ja uuden
kotlmaamme kansalaisia kovia kokeneen hei
momms kärsimyatiestä.

Sielumrne silmillä näemme myös lnkerin kesän
kirkkaimmat päivät. jolloin aurinko kohoaa kor
ksimmlllesn. Näemme snt. lnkerlmme suven va
loiaimmat yöt. jolloin juhannustulien llekit koho
sivat ylös aivan kuin klitokaeksi suven aulolauu
dssta. Me vanhemmat näemme itsemme siellä
nuorina. huoiettomina. toivorikkaina. iloisina.

Näemme suviset vshmeat maisemamme, jotka
esl-isämme olivat raivanneet vlljaviksi pslloiksi.
sekä metsämme ja nlittymme, joitten vsroieia vä
riioistossa ja tuoksusaa emme ole missään muu
alla tavanneet.

Näemme itsemme kiiruhtemaasa isäimme pys
tyttämiin pyhäkköihln. Niitä useimpia ympäröivät
pois siirtyneittsn omaletemme lsposijat. joitten
joukkoon uskolmms itsekin vuoroliamms siirty
vämms. Monet kauniit näyt ja herkät muistot
täyttävät mlslsmma näinä yhdessäolon hetkinä.

Kansojen Kaitsijsn. ihmiskunnan kulkua johdat
tavan Jumalan suunnitelmat olivat toiset. Ms sm
ms ymmänä hänen käsittämätöntä johdatustaan.
Totesmms vain. että silloisst meille rakkaat unel

mat ovat tuhoutuneet ja raunioitunset. Elämämme
on johdettu kokonaan toisille teille. Olemme jou
tuneet jättämään kaiken meille rakkaaksi käy
neen näkyväisen. joka normaalioloissa olisi luon
nostaan periytynyt meille. lotain arvokasta olem
me kuitenkin sieltä tuoneet mukanamme. sellais
ta. jota eivät mitkään koettelemukset. kärsimyk
sst eivätkä pettymykset voineet meiltä riistää.
Meillä on esi-lsäimms perintönä usko Jumalaan,
jonka saiiimuksesta olemme kotiseudultamms
joutuneet siirtymään pois. te tänne Ruotsiin. jo
hon Inkerinmaa aikoinaan kuului toista sataa
vuotta. me Suomeen. josta useimmat esi-isämme
raskalna nälkävuosina siirtyivät lnkeriln. Olemme
tuoneet myös sen henkisen kalevalalsen perin
teen. jonka olimme lnkerissä omaksuneet ja jota
siellä vaaiimme.

Kun nyt seisomms hajallaan olevan heimomms
kärsimyksissä menehtyneiden omaletemme muis
tomerkin ääreliä. älköön katkeruus eikä toivotto
muus heimomms tulevaisuudesta sumentako
mieltämme. Olkoon tämä muistokivi vain rakkau
den ja klitollisuuden näkyvä osoitus omaialllem
me. jotka ovat ajasta poissiirtyneet. Olkoon hei
dän muistonsa meille ja myös jälkeiäisiliemms
velvoittava. raakaa ja pyhä. Olkoon tämä muisto
merkki samalla näkyvä tunnustus siitä runsaasta
osuudesta. minkä Inksrinmaan kansa on antanut
muinaisen suomalaisen kulttuurin ja kalevalalsen
kansanrunouden aartsssesn.

Kohotkoon myös harras kiitollinen huokaus
täältä maan alhosta kalkklvaltiaan. pyhän Jumalan
puoleen siksi. että hän on johdattenut meitä koet
tujsn kärslmystan läpi meille läheisten kansojen
ja meihin ymmärtävästi suhtautuvlen ihmisten kes
kuuteen sekä Suomessa että Ruotsissa. Molem
missa maissa meillä on ollut mahdollisuus ahke
rasti uurastssn ja työtä tshedn hankkia itsellem
me ja lapsillemme turvattu toimeentulo sekä ol
keus elää vapalna ja suomalaisina.

Herra heimoamme siunatkoonl



H0itakaa inkeriläistä

omalaatuisuuttanne!

Näin sanoi kapteeni Uno Hammarström
puheessaan inkerinsuomalaisten muistomerkin
paijastusjuhlassa viime juhannuksena Urebrossa.
Puheesaaan, joka oli kuin ainakin ystävän puhe
ystäville. kapt. Hammarström lausui lisäksi suo
meksi ja ruotsiksi seuraavaa:

Ruotsiin siirtyneet lnkeriläiset ovat kiitollisia
maalle. joka on ottanut heidät vastaan. He ovat
tahtoneet esittää kiitoksensa paljastamalia tämän
muistomerkin. Tässä muistomerkin äärellä olles
samme on syytä hetkinen muistella tapahtumia
22 vuotta sitten. jolloin lnkeriläiset tullvet tänne.

Ensimmäiset lnkeriläiset, jotka Ruotsiin tulivat.
olivat vapaaehtoisesti taistelleet Suomen armei
jassa. Mutta eselevon ehdot vaatviat heidän luo
vuttamistaan venäläisille. Luovutuksen tapahdut
tua monien onnistui paeta Ruotsiin. Silloin mi
nulla oli onni kohdata kolme sellaista entistä so
tilasta. Tapaaminen Uumajan kadulla johti toimen
piteisiin. joiden suorittaminen kesti monta vuotta.

Kaksi pojista oll inkeriläisiä. He olivat nimel
tään Pappinen ja Talonpoike. Kolmas oli Itä-kar
jalalainen. nimeltään Varpalahtl. lnkerlläislssä au
kunimissä on useita sellaisia nimiä kuin Pappi
nen tai Piispanen. jotka todistavat vanhasta
sivlstysyhteydestä Ruotsin kanssa. Mainituists
miehistä varsinkin Pappinen teki minuun erikoisen
voimakkaan vaikutuksen. Hänestä tuli myöhem
min eräs 8:n seudun toimelisimpia henkilöitä.
Valitettavasti hän kuoli auto-onnettomuudessa.
Hänen nimensä on muistettava Ruotsissa asuvien
inkeriläisten historiassa.

Pien ryhdyttiin toimenpiteisiin maahamme saa
puneiden suomenkielisten pakolaisten auttami
seksi. Tyossämme tuskin olisimme päässeet ko
vinkaan hyvään tulokseen ellen olisi onnistunut
saamaan muutamia hyviä avustajia. Sotilashenki
lönä en tahtonut näyttäytyä liian paljon ulospäin
tässä yhteydessä. Mutta komminieteri. nykyinen
kirkkoherra F. D. toimi inkerliäisten tarmokkaane
yhdysmiehenä. joka silloin tällöin kävi heitä ta
paamassa. ja jolle he voivat kirjoittaa.

Pakolaisten asioiden hoitamisessa myöhemmin
vaikutti paljon, jopa ratkaisevasti. toinen ystäväni.

dosentti. nykyinen professori G. H. Lundiasa.
Otin heti toiminnan alkaessa yhteyden häneen ja
annoin hänelle jatkuvasti tietoja tapahtumien ku
lusta. Alkuvuosien tapahtumista ei nyt kuiten
kaan ole syytä kertoa enempää.

Vuonna 1948 perustettiin klrkkokomiteamme.
jonka puheenjohtajana toimi aluksi piispa Jonzon.
Hänen seuraajansa on ollut piispa Sven Daneli.
Hänen alkaneen on perustettu lnkerinsuomalale
ten Keskusliitto. jonka vuosikokous oli täällä el
len. lnkeriläiset ovat kotiutuneet Ruotsiin ja Fluot
sin alamalsina saavuttaneet yleistä kunnioitusta
maassamme. Ruotsaleisena toivon. että olette
viihtyneet täällä. Uskon. että varojen kerääminen
tämän mulstopatsaen pystyttämiseksi on todistus
viihtymisestånne. Tässä yhteydessä tahdon koh
distaa erityisesti sanani Insinööri Bzlle. joka on
ollut toimelisimpia henkilöitä muistomerkin aikaan
saamlsessa. Kiitän siltä, mitä se symboloi meilla
ruotsalalsille. Kiitoksia myöskin sille Urebron
seurakunnalie. joka on suonut musltomerkille sijan
tämän kirkon vieressä.

Usein ennen tavatessani inkeriläisiä ystäviäm
ms olen kehottanut heitä hoitamaan omalaatui
suuttaan. joka on rikastuttanut ruotsalaista yhtels
kuntaamme. Ruotsi ei kyllä aina ole mikään ihan
nemaa. Täällä käydään aiituista taistelua hyvän
ja pahan välillä. Sentähden tolvommekin, että
opetatte iapslanne erottamaan. mikä nykypäivän
Ruotsissa on hyväksyttävää ja mikä on hylättä
vää.. Mitä uskollieemmin hoidatte omalaatuisuut
tanne. sitä suurempi mahdollisuus teillä on saada
lapsenne ymmärtämään. mitä ovat akanat ja mikä
vehnää täällä Ruotsissa. Huolehtikaa siitä. että
lapsenne ja lestenlapsenne. vaikka eivät osaisi
kaan niin hyvin suomenkieitä kuin te, aina tule
vat ylpeilemään lnkeriiäisestä eyntyperästään.

Lopuksi Iausun toivomuksenl. että tämä muis
topatsas. joka tänään paljastetaan. saisi vastai
suudessa ja tuleville sukupolville olla yhteinen
kokoontumispaikke. jonka luona toisen maailman
sodan aikana ja sen jälkeen Ruotsiin silrtyneiden
inkeriiäisten jälkeläiset mielellään toisensa ta
paavat.



Örebron muistomerkin äärellä

MUISTOANSA KUNNIOITTAEN 
KIITÄMME HEISTÄ!

Heidätkö unhoittaisimme, ioilta niin palion
saimme totuuden puolesta taitettuna, kaikkensa
antavan näimme. Kodin, kansansa onnea kaivaten,
sille elonpolkuia raivaten usein synkässä
sydänyössä, kaukana orian työssä.

lnkerin kodin kallis muisto aamuruskon lailla
kullanhohteisena päilyy vertaistansa vailla.
Isät raatoi, kasket kaatoi, pellot perkaeli,
rinnan uutterina äidit töitään aherteli.

Sadan saattoi halla viedä, tuhon tulvat tuoda,
aian aallot armottomat maiset aarteet viedä.
Sydän iin kylvämänsä ialoin siemen itää,
kyyne in ia rukouksin hoivailivat sitä.

lasten teilla' variot synkät, raskaat uhmaili,
kuolon kolkon syleilyihin monet uinahti.
Matka mainen toisten iatkui sotaisia teitä,
mutta silmä kirkas valvoi kaikkialla heitä.

Sanan valo, ristin paino, voimanaan oli heilü,
hirmumyrskyin raivotessa kärsimysten teillä.
Totuudesta viiistymättä Herra voimaa antoi.
kosken korskan kuobuista tyvenehen kantoi.

Mainen valta rikkaus, ei aarteet kalleimatkaan,
ihmisvoima viisaus, ei tiedot parhaimmatkaan
sielun tuskaa sammuttaa voi eikä rauhaa antaa,
keskeltä kuoleman kurimuksten iki-ilohon
taivahan kantaa.

Kiitollisna päämme painuu rukoellen hiliaa:
myös suo meille siunaus ia suo sitä viliaa
mi rohkeutta, voimaa antaa, pyhää yhteyttä luo
ia meidät myös sun luokses tuo.

Pyhän sanan lupaukset kirkkaina suo loistaa
synnin itsekkyyden baamut keskeltämme poistaa.
Esi-isäin tavoin anna elon murheet kantaa:
rukoillen ia työtä tehden parastamme antaa.

Su osä kallis perintömme meidän aina muistaa,
eksytyksen virvatulet keskeltämme suistaa.
Heikornpia hoivaamahan anna nöyrä mieli,
lahioittasi kiittämäbän üännä hidas kieli.

Muistoksi rakkaitternme aian kiirehessä
pysäyttää saakobon työn touhun heltehessä:
katseet maasta matalasta ylös kobottavi,
iossa voittaiien ioukko meitä odottavi.

AIIfld/Püiülüek*
(Kirioittaia lausui runon inkeriläisten

muistomerkin _ idtüüfåšldlsü 24. 6. 1966Örebrossa Py an Mi! lin kirkkopuis
tossa).



ESKILSTUNAN TALVIJUHLA

vietetään ll. ia 12 pznä helmikuuta 1967

fublaobjelma

Lauantaina helmikuun ll pznii:
Kello 15. I.S.K. kokous Smedjegat. 28
Kello 18. Juhlanavajaiset, Kansallisillanvietto ja kahvitarioilu

Sunnuntaina helmikuun 12 pmii:
Kello 9. Ehtoollisjumalanpalvelus Forssixikirkossa, saarnaa pastori Juntunen.
Kello 12. Juhlakahvit Forssin seurakuntasalissa
Kello 14. Päättäjiiistilaisuus samassa paikassa

Tervetuloa!
E.I.S.K.

Antti Toivonen
70 vuotta

Koprinan seurakunnan Kaipaelan kylästä on
melkoinen matka Gävlen kaupunkiin. Ruotsin ku
ningaskunnassa. Monen muun mukana tämän tien
on kulkenut myös hiljan seltsemänkymmentä
vuotta täyttänyt Antti Toivonen. käsistään
kätevä puuseppä ja taitava kalastaja. Työ on
ollut hänelle elämän sisältö monien vuosikymme
nien aikana. mutta sen alunuss on myös ollut
kaikkien nähtävissä. Monl arvokas huonekalu on
saanut muotonsa hänen käslstään. moni tarkoi
tuksenmukainen vene on lähtenyt vesille hänen
verstaastaan. Työn on klittänyt tekijäänsä.

Täyttäessään 70 vuottasn huomasi tämä vaati
maton ahertaja yht'äkkiä joutuneensa monenmo
nien onnittelujen kohteeksi. Vaimon. tyttären ja
pojan onnittelut. saman katon alla asuvien las
ten perheiden komeat ruusukimput lämmlttlvät
mieltä. Monet ystävät hakeutuvat tuona marras
kuun päivänä Antti Toivosen luokse. Heitä oli
paljon. On hyvä vanheta ystävien kesken. hyvä
viettää sopulsas kotielämää rakastavan taivaalli
sen lsän hoivlssa.

A. Vainikka

Kenelle
Ilmainen
IaIvamatka?

Kirjoituskilpailu
Ruotsissa asuvan heimoveljemme Aleksanteri

Halttusen ehdotuksesta lnkerliäleten yhdistys
r.y:n työvaliokunta on päättänyt julistaa kirjoitus
kllpailun aiheesta: Mitä lnkerlläinen toivoo lnke
rlkodllta? Kilpailuun voivat osallistua kaikki leh
temme lukijat. Parhalmmaata kirjoituksesta on
palkintona vapaa lalvamatka Ruotsista Suomeen
tai Suomesta Ruotsiin riippuen siltä. kummassa
maassa kilpailun voittaja asuu.

Palkintolautakuntana toimii lnkerliäleten yhdis
tyksen työvaliokunta. Kilpakirjoitukset lähetettävä
nimimerkillä varustettuina ja mieluimmin koneella
kirjoitetiuina (tai erittäin selvällä käsialaila) leh
temme päätoimittajalle huhtikuun 15
päivään mennessä. Erlllleeen kirjekuoresn
on pantava kirjoittajan oikea nimi ja osoite. jonka
mukaan sitten palkinto osataan lähettää.

Kaikki mukaani Kynät käteen ja työhön! Ilmal
nen lalvamatka, jonka eräs tyomme ystävä on
luvannut lahjaksi. odottaa onnellista voittajaa.

lnkerliäleten yhdistys r.y:n
Tyävallokunts



Rivü harvenevat

Juhana
Vanhanen

Toinen toisensa perästä siirtyvät keskuudes
tamma ne. jotka ovat eläneet kansamme vei
heat viimeisten vuosikymmenien kuluessa. Heidän
mentyään siirtyy mananmejoille osa meistä. koh
talolatamme. Viime syyskuussa sai peruuttamat
teman kutsun yli 94-vuotias Juhana Vanha
nan. Hän oli nähnyt päivänvalon Pienessä Osa
ritsan kylässä Moioskovitsasea 2.5.1872 ja um
mlsti silmänsä Lindomassa. Fluotsissa 14.9.1966.

Vanhuuteensa saakka mieleltään virkeänä säily
nyt Juhana Vanhanen muisteli usein aikaa. jolloin
hän oli lsslkkana Pietarissa. Varsinaisesti hän oli
keskikokoissn maanviljeiystilan rahti isäntä, mutta
talvisin kolmenkymmenen vuoden ajan hän har
joitti ajurin ammattia Venäjänmaan pääkaupun
gissa. Kuunneliessanl Äänen monia tarinoitean
tuolta ajalta tuntui siltä. kuin se olisi ollut ha
nen elämänsä ihanin kausijEi se ollut sitä var
maankaan sen vuoksi, että hän sai asua miljoo
nakaupungissa ja kyyditä sanaikaista yilmystöä.
vaan siksi, että hänellä tuolloin oli tilaisuus
käydä pyhäisin evankeliumia kuulemassa. Luteri
laisen Evankaiiumiyhdietyksan toiminta oli näet
erityisen vireätä sillolsessa Pietarissa. Juhlia pi
dettiin paljon ja Suomesta vieraili monia puhujia.

Eräässä tällaisessa tilaisuudassilt Vanhasella
kirkastui autuua, joka annetaan armosta Kristuk
sen uhrin ja veren tähden. Tuote plltea hän oli
Itsekin yhdistyksen toiminnassa tan-nokkaasti mu
kana. Pyhä Henki venisti tämän nuoren ajurin
myös todistajan lahjoilla. Rohkeasti hän astui

kuulljain eteen todistaskseen kuten aikanaan Fi
lippus: Me olemme löytäneet sen, josta Moo
aes laissa ja profestat ovat kirjoittaneet. Pääs
tyään iloltsemaan autuudastaan. jonka hän uskon
kautta omisti Kristuksessa. tahtoi hän todistaa
siitä myös muille iunastetuille. Viimeisten kuu
dantoiata vuoden ajan olen usein kuullut hänen
todistuksiaan milloin juhlissa. milloin kotiseu
roissla ja aina niissä kaikui antoisana evanke
liumin ääni.

Joitakin vuosia sitten olin palaamassa Boräsin
juhlista. Fiautatieasemalia junaa odotelleesani kes
kustalin vilkkaasti erään tuttavani kanssa. Siinä
jutellessamma minkä mitäkin mainitsi toverinl
tulevansa seuraavana päivänä uuden puvun os
toon kaupunkiin. Vanhanen seisoi meihin salin,
mutta kääntyi yht'äkkiä ketterästi ja sanoi hiljaa:
Anteeksi, että hälritsen. mutta saanko huomaut

taa, että teillä on jo Iehjapuku. Tuttavanl ei kä
sittänyt vanhuksen tarkoitusta ja kivahti: Ersh
dytte. Minulla on orna pukunl. Vanhanen ei häm
mentynyt: Aivan niin. Mikä olikaan rietirnäni
menna? Tuttavanl oli kiuasantunut: Mitä teke
mistä slllä on Iehjapukujuttunna kanssa? On
han sillä. Se näet sen todistaa. että olette lah
japuvun omistaja. Kuulkaas nyt. ystäväni. asia on
niin. että silloin kun teidät Pyhällä Kasteslla kas
tettiin. silloin teidät puettiln Iahjapukuun. Se teillä
on vieläkin. sanoohan tästä apostoli: 'Sillä kaik
ki te, jotka olette Kristuksaen kastetut. olette
Kristuksen päällenne pukeneat'. Keskusteluto
varini katseli vaieten lattiaan. mutta luulen Ju
hana Vanhasen aanojen jääneen häntä puhuttele
maan.

Täilaisena rohkeena ristinlipun kohottajana
muistavat monet inkeriläiset täällä Fluotsiesa ko
tiin päässeen Juhanan. Kiittäesaämme Jumalaa
hänestä ja monesta hänen kaltaisestaan iloisesta
uskovaisesta vanhuksesta soi mielessämme vir
ren sanat: Oi yhteys aä kaikkein pyhien. ma
vaivassa, he maassa autuuden, Herrassa yhdym
ma me yhtehan. Halielujai Am Tn”,

l

Käyttäkää ,yväksanna asiantuntemusta

KlrjTpito- ia veroasloissa

VÄINUiPELTONEN Tilitoimisto
Mäntytie 23. Puh. 437123.

l-leisinkl 27.



Paikallisosastot toimivat

Vanhusten pikkujoulu
Helsingin paikallisosaston Vanhusten pikku

joulu pidettiin Johanneksen seurakuntasalissa sun
nuntaina, joulukuun 18. pznä. Huolimatta huo
nosta säästä oli näitä nuorekkaita vanhuksia saa
punut runsaasti viettämään pikkujoulua. Rovasti
Vironmäki toivotti alkupuheessaan kaikki sydä
mellisesti tervetulleiksi tähän vuoden viimeiseen
tilaisuuteen. Mus.dir. Sulo Saarits lauloi muu
tamia joululauluja mus.dir. Tauno Äikään säes
tyksellä. Tuomiorovasti Santavuori muisteli rov.
Lounasheimon elämäntyötä ja lausui useita
nen runoiaan. Näitten lausuntacsitystctl
laulettiin muutamia virsiä ja joululauluja. Teol.
tohtori Kurki-Suonio kertoi tuoreet terveiset Un
karista.

Vielä ennen viiliaikaa laulettiin yhteisesti tut
tu joululaulu ja siirryttiin salin takaosaan kah.
ville. Kaikille, jotka olivat juhlassa tarjottiin il
maiset piirakkakahvit.

Väliaian jälkeen ohjelma jatkui. Yhteislaulun
jälkeen esiintyi Inkeri-kuoro opettaja Kaija Vi
ronmäen johdolla. Kuoro lauloi kaksi tuttua jou
lulaulua Kellot kaikuu ja Hiljaa, hiljaa. Väi
nö Pietari Kekki puhui hänen sydäntään lähellä
olevasta Inkeriläisten Sivistyssäätiön asiasta.
Kerttu Susi lauloi Arkihuolesi kaikki heitä ja
Sylvian joululaulun Kaija Vironmäen säestyk

sellä. Rovasti Vironmäki piti loppurukouksen.
Mutta juhla ei vielä tähän päättynytkään, sillä
juhlan aikana oli eteisessä käväissyt Tukon Jou
lupukki Väinö Pietarin kutsusta. Joulupukki oli
varannut jokaiselle joululahjaksi paketin kahvia.
Tähän sitten tämä miellyttävä ja lämminhenki
nen tilaisuus vaikka ulkona ulvoi ko
va myrsky.

K. S.

Inkeriläisten yhdistyksen Tampereen paikallis
osaston

VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina tammikuun 29. pilvin!
1967 kello 14 Tampereelle Kalevan kirkon tilois
sa (huoneet 10-11). Puhulina ovat asessori Pae
vo Vlllanen Ja johtaja Vilna Kekki. Toivotaan
mahdollisimman runseslukulste osanottoa.

Turun paikallisosaston
joulujuhla

Tapaninpäivänä kello 14.00 kokoontuivat Tu
run paikallisosaston inkeriläiset Karjalaisten ta
lolle viettämään joulujuhlaansa. Kanttori Ruus
kasen sästämänä aloitettiin juhla tutulla joulu
virrellä Enkeli taivaan lausui näin...
Paikallisisaston puheenjohtaja Heikki Mylläri ku
vaili tervehdyspuheessaan joulua. mainiten mm.,
että Inkerissä vietettiin harrasta suomalaista jou
lua. emme ole kokoontuneet tänne ai
noastaan jouluohjelnmn vuoksi, vaan ennenkaik
kea elääksemme yhdá hetken entisten muis
tojen parissa, suoden ajatuksen lähimmäisillem
me lähelle ja kaukaa.

I..aulettiin yhdessä laulu Maa on niin kau
nis... Juho Hartikainen luki kirjoittamiaan
runoja ja toivoi, että jokaisessa kodissa olisi Jee
sus korkein ja rakkain vieras. Hiljaa, hiljaa,
joulunkellot kajahtaa... laulettiin yhteisesti.
jonka jälkeen pastori Vilho Mustonen luki ot
teita joulunevankeliumista, piti jouluaiheiaen pu
heen ja rukouksen. Jaakon lahjasta äidille, luki
kertomuksen Lilja Nappu. Naistrio lauloi kant
tori Ruuskasen säestyksellä ja loppulauluna vei
sartiin yhdessä virsi nzo 16.

Yhdtssäoloa jatkettiin emäntien tarjoaman
maukkaan kahvin juonnilla.

Inkeriläisten Yhdistyksen Tu ru n paikallisosaston

V U O S I K O K O U S

pidetään Turun Karjalalsten talossa helmikuun 12.
pilvin! 1961 alkaen kello 14.00.
Esllll eäintömilrllset vuoeikoltoue- ja muut meh
dollisestl esille tulevat asiat.
Kokouksen [alkaen on ohlelmalllnen tilaisuus.

Johtokunta
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Helsingin piispa
kesäjuhlien puhujaksi
Helsingin hiippakunnan piispa Aarre Lau

ha otti viime marraskuun 14. päivänä vas
taan Inkeriläisten yhdistys r.y:n edustajat,
puheenjohtaja Matti Vironmäen, varapu
heenjohtaja Väinö Kekin sekä sihteeri Ant
ti Kekin, jotka pyysivät piispaa puhujaksi
ensi kesänä Helsingissä pidettäville inkeri
läisten kesäjuhlille. Piispa Lauha lupautui
tulemaan ja pitää saaman päiväjumalanpal
veluksessa sunnuntaina heinäkuun 9. p:nä
1967 klo 10 Johanneksen kirkossa. Samana
piispa Lauhalle selostettiin Inkeriläisten yh
distyksen ja Inkeriläisten Sivistyssäätiön
toimintaa. suunnitelmia Inkeri-kodin hank
kimiseksi ja Inkerin historian kirjoittami
seksi. Piispa Lauha myös kertoili, oli
nähnyt ja kuullut ollessaan virkamatkalla
Eestissä. Myöskin Ruotsissa asuvien inkerin
suomalaisten oloja piispa tunsi, sillä hän oli
tavannut Ruotsin inkeriläisiä vieraillessaan
Ruotsissa.

Teppo Samooja 
kirjastoneuvos

Tasavallan Presidentti on suonut kirjasto
neuvoksen nimen ja arvon kirjastonhoitaja,
filosofian maisteri Teppo Samoojalle
Turusta. Kirjastoneuvos Samooja on inkeri
läisille tuttu ei vain Turun puolessa vaan
myös muuallakin. Heimoväki kaikkialla
pyytää onnitella kirjastoneuvos Samoojaa ja
toivottaa jatkuvaa menestystä myös heimo
työn saralla.

HELSINGIN P.O. VUOSIKOKOUS

Inkeriläisten Yhdistys r.y:n Helsingin
paikallisosaston vuosikokous pidetään
sunnuntaina helmkiuun 26 päivänä 1967
klo 14 Helsingissä Stadionin kerhohuo
neessa. Samalla on ohjelmalllnen hel
mikuun tilaisuus. Tulkaa joukolla mu
kaanl

Johtokunta

SIVISTYSSAATIÖ
anoo arpajaislupaa

Inkeriläisten Sivistyssäätiö on tammikuun
13. pznä pitämässään kokouksessa päättä
nyt anoa sisäasiainministeriöltä arpajaislupaa
Inkerin historian lähdeaineiston keräystyön
ja Inkeri-kodin rahoittamista varten. Jos ar
pajaislupa myönnetään, toimeenpannaan ar
pajaiset ensi syksynä luultavasti syys-, loka
ja marraskuun aikana. Palaamme asiaan,
kun tiedämme enemmän.

TIEDUSTELU
Muistan pikkupoikana (n. 1920 tienoissa).

lukeneeni lasten Kipinä-lehdestä Matti
Hasun Tarinan (sadun):

Aikoja, aikoja sitten; paljon ennen ai
kaa, 'jolloin isä lampun osti', saapui erään
suomalaisen (siihen aikaan 'tinnin') omista
maan maalaiskartanon pihaan. Suomessa
(Finlandissa) joukko työpaikan hakijoita
(muonamieheksin jotain 'rnaankulkijoitaä

Kartanoon kun työvoimaa tarvittiin, niin
saivat kulkijat myös paikan.

Tehtiin muodollinen 'kontrakti'. jne.
Työnantaja kirjoitti ylös nimet ja kotipai
kan (sukunimiä silloin ei vielä ollut, riitti
vain oma- ja isän nimi).

Miehet olivat tulleet Suomaalta, ja niin
pä 'kirjoittaja' kirjoitti tapaan:

Antti Juhaninpoika; Suomaalainen. Mut
ta kun sen ajan 'finnit' ei käyttäneet kak
soisääntiöitä, niin sanan 'suomaalainen' tuli
kirjoittaneeksi 'virheen' kanssa yhdellä 'Li'
lla, joten siitä tuli sana 'suomalainen' ja
suomalaisiksi miehet jäi.

Voiko kukaan nykyisin kertoa vastauk
seksi: sijaitseeko missään (eli onko ollut)
sellaista paikkaa. seutua, lääniä, tahi pitä
jää, jota nirnitettäisiin suomaaksimf

Tämä kysymys on aina askarruttanut
mieltäni. mutta vastausta en ole löytänyt.

askarruttaisi ehkä lukijoitakin?
Tiedustelija on J. Kynävirta, Turku



ANTTI HUUFITO:

Yhteistyötä sosiaalivallan kumouksellisten kanssa
Virossa toimineen Inkerin rykmentin kotiutta

misen tapahduttua tämän kirjoittaja asettui py
syvästi asumaan Tallinnaan. Tällöin otin kiinteän
yhteyden Tallinnassa toimivaan Inkerin väliaikai
seen toimlkuntaan. jonka jäseninä olivat silloin
K. Tynni. A. Tiittanen ja A. Vesikko. Myöhemmin
Tynnln. Tiittasen ja Vesikon siinyttyä Suomeen.
aivan kuin itsestään toimikunnan vähäinen ka
lusto. joka käsitti kirjoltuskoneen ja lelmasimen
sekä sen harventuneet tehtävät. jotka pääasialli
sesti rajoittulvat henkllötodiatuksisn antamiseen
ja matkalupien hankkimiseen. jäivät yksinomaan
holdettavikseni.

Viron hallitusviranomalstan ja silloisen Suomen
lähettilään maisteri Fleijosen myötämielinen suh
tautuminen lnkenin kuvsstuivat siinä helppoudes
sa. jolla kaikki luvat js anomukset saivat ratkai
sunsa. Esim. kaksikielinen maisteri K. Tynnln
kirjoittama henkilötodlstukseni (ranska ja viro)
oli hyväksytty käyttöön ulkomaanpassina ja Tal
linnassa asuvia Inkerin siirtokunnan jäseniä kut
suttiin säännöllisesti Suomen lähetystön järjes
tämiin juhliin.

Viron solmittua rauhan N-Liiton kanssa Tallinna
täyttyi ulkomaiden lähetystölstä. sotllasasiamie
histä. sanomalehtien kirjeenvaihtajista. poliittisten
puolueiden päämiehlstä. vakoiiijoista ja kaiken
laisista seikkailijoista. M.m. Miljukovin kadetti
puolueen ryhmä ja sosiaalIvallankumouksellisen
puolueen johtaja W. M. Tsernov toimivat Tallin
nassa.

Saatuaan hirttotuomion Inkerin asialle ken
raali Flodzankon suusta maisteri K. Tynni koetti
nyt hakea tukee asialle Venäjän demokraattlsilta
puolueilta.

Tässä tarkoituksessa hän otti yhteyden Tallin
nassa toimivaan kadettI-puolueen ryhmään. so
slaalivallankumoukselllsen puolueen johtsjaan W.
Tsemoviin. tekipä vielä tyttärensä Martan kanssa
matkan Englantiin. kiinnlttääkaeen Englannin po
liitikkojen huomion lnkeriin. Englannin matka ei
tuonut mitään näkyviä tuloksia. sillä Inkeri oli
liian pieni kohde maailman kartalla. KadettI-puo
lueen Miljukovin ryhmä lähetti Pariisista edusta
jansa tunnustelemaan tilannetta. Tarkkaa tietoa
neuvottelujen tuloksista kadettien kanssa ei
minulla ole. mutta muistan, että kerran neuvotte
luun sotilasaslantuntijoina kokoukseen oli kutsuttu
Inkerin rykmentln entisiä upseerelta. mm. kap
teeni P. Kontu ja Jussi Haikonen.

Sosiaallvallankumoukeelllsen puolueen kanssa
päästiin kiinteämpään yhteyteen ja yhteistyöhön.
sillä puolue W. Tsernovin nimissä lupasi kannat
tae Inkerin pyrkimyksiä sivlstysautonomiaan uu
dessa bolshevikeista vapaassa Venäjässä. Vas
talahjaksl K. Tynni lupasi W. Tsernivilla järjes
tää pysyvän yhteyden Pietarissa toimivaan puo
lueen maanelaiseen ryhmään sekä puolueen ää
nenkannattajan (lehden joka painettiin Pariisissa)
kuljetuksen salaa rajan yli Pietariin.

Tätä työtä jouduin hoitamaan K. Tynnln esityk
sestä. Huhtikuun 25 päivänä 1921 sain puolueelta
valtakirjan asiainhoitoa varten. Aluksi koetin saa
da lehtsä rajan yii Izborskin kautta (Pihkovaa
vastapäätä oleva paikkakunta Viron puolella).
Tässä tarkoituksessa tein kaksi kertaa matkan
lzborskiin. mutta en saanut järjestymään lehden
kuljetusta rajan yli suuremmissa erissä kuin vain
seIkäreppu-kokoisina pakkauksina. Näin vähäl

nen saavutus ei tyydyttänyt puoluetta. Suurlsuun
talsempaa rajatolmintaa varten luotiin nyt uusi
organieatio. Viron rajan asemesta päätettiin ottaa
käyttöön Suomen raja Metsäpirtin kohdalta. Tätä
toimintaa ohjaamaan puolue sijoitti Käkisalmsen
oman edustajansa. herra Flamban (tekaistu nimi).

Käytännössä suunniteltu toiminta kävi seuraa
vaan tapaan: Lehti palnettlin Pariisissa ja laivat
tiln Tallinnaan. Täällä lehti takavarikoitiin. mutta
puolue sai sen vapaaksi ja lähetti laivateitse Hel
sinkiin. Helsingissä lehti taas joutui poliisin hal
tuun. josta K. Tynni sai sen vapaaksi ja lähete
tyksi Flaudun asemalle vastaanottajana tämän
kirjoittaja. saatuani lehdet jo valmiiksi pakattuina
juuttisäkkeihin eijoitin ne vuokra-asuntoni ulla
kolle pasaitarkastaja Kiurun avustamana. Var
mlstaakssni yhteyden lehden vastaanottsjiin Pie
tarissa sain sieltä tuotua Suomeen puolueen
Dzen-nimisen edustajan. Hänen kanssaan sovittiin
salaisesta vastasnottopaikasta Pietarissa. joka oli
lähellä ne. Sytnyi kauppatoria. Samalla herra
Dzen kävi pitkiä neuvotteluja herra Flamban kans
sa Käkisslmessa ottaen myös yhteyden K. Tyn
niin.

Kesän 1921 sikana saatiin lehteä viedyksi yli
rajan vain pieninä pakkauksina rajankävijän H.
Petrovon toimesta. Suurimittaisemmat kuljetuk
set jäivät talven varaan. kun ei saatu hankituksi
kelvoliista moottorivenettä (rahan puute suurim
pana syynä).

Jatk. aeur. n:ossa
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Olemme muuttaneet
Uusi osoltteemme:
Huopalahdentie 10 A 20
Helsinki 33
Puh. 487 619

Väinö Pietari oy

Tuo sama puhelinnumero ja osoite on
Väinö Pletarilkil.

INKERILÅYSTEIV SIVISTYSSÅÅTIÖ

Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Varat käytetään Inkeri-kodin ja Inkerin
historian aikaansaamiseen, Inkeri-aiheisten julkaisujen kustantamiscen ja inkeri
läisten jälkeläisten opintoavustuksiin.

SÄÄTIÖN TALLETUSTILIT: KOP:n, PYP:n, HOP:n, Säästöpankkien Keskus
Osake-Pankin ja Osuuskassojen Keskus Oyzn pääkonttorin

SÄÄTIÖN OSOITE: Huopalahdentie 10 A 20 Helsinki 33. Puh. 48 76 19.

SÄÄTIÖN ASIAMIES: Koskelantie 30 D 27 Helsinki 61. Puh. 7913 28.

Helsinki 1967 Kirjapaino MULTOR



KIFIJE INKEFIILÄISTEN VIESTIN TILAAJALLE

HYVÄ YSTÄVÄI

TÄMÄ KIFIIE ON TULLUT SINULLE INKERILÄISTEN VIESTIN
MUKANA. NIINKUIN HUOMAAT. LEHTI ON HIEMAN SUU
RENTUNUT .IA ON TAINNUT PESTÄ SILMÄNSÄKIN. SE ON
TIETENKIN MAKSANUT HUOMATTAVASTI ENEMMÄN KUIN
ENTINEN. NYT TILAUSMAKSUT EIVÄT ENÄÄ PEITÄ KUS
TANNUKSIA. SIITÄ HUOLIMATTA EMME OLE KOFIOTTANEET
TILAUSMAKSUJA. VAAN TOIVOMME ASIAN JÄR
JESTYVÄN SINUN AVULLASI.

JOS SINÄ OMAN TILAUKSESI OHELLA LÄHETÄT
YHDEN UUDEN TILAUKSEN. NIIN SILLÄ ASIA ON
AUTETTU TÄLLÄ KEFITAA.

OLEMME NÄET LASKENEET. EITÄ JOS SAAMME TILAAJA
MÄÄRÄN KAKSINKEFITAISEKSI. VOIMME TOIMITTAA LEHDEN

ENTISIN TILAUSMAKSUIN. JOS TÄSSÄ EMME ONNISTU. ON
EDESSÄMME KAKSI TIETÄ: JOKO PALATTAVA ENTlSEEN
KOKOON TAI KOROTETTAVA TILAUSMAKSUA. MOLEMMAT



OVAT IKÄVIÄ - EIKO NIIN. MUTTA JOS LÄHETÄT YHDEN
UUDEN TILAUKSEN OMASI OHELLA HELMlKUUN LOPPUUN
MENNESSÄ

SAAT KUMMANKIN TILAUKSEN 5 MAFIKAN HIN
NALLA KAPPALEELTA.

JOS OLET EHTINYT LÄHETTÄÄ MAKSUN OMASTA TILAUK

SESTASI, NIIN UUDESTA EI TARVITSE LÄHETTÄÄ KUIN 4
MAFIKKAA. JOS TlEDOSSASI ON ENEMMÄN UUSIA TILAAJIA.
NIIN PYYDÄ ASIAMIESOHJEITA JA TILAUSLISTOJA. LÄHE
TÄMME NE HETI PALUUPOSTISSA. ASIAMIEHILLE MAK
SAMME MYÖS PIENEN PALKKION. KAIKILLE UUSILLE TILAA

IILLE VOIMME TOIMITTAA LEHDEN VUODEN ALUSTA LÄH

TIEN.

PARHAIN HEIMOTEFIVEISIN

INKERILÄISTEN VIESTI

TOIMITUS

(km Umwuu
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siinäkää nyt palkkanne
osuuskassaan

-siinä on Teille helmi i”
') tai oikeuttaan niitä on monta.

. tulette säästäneeksi vaivatta. Palkkatilille kertyy yleensä korkoineen
kuukauden palkan verran vuodessa 
sen kummemmin säästämättä.

. yli 90 % osuuskassojen lainoista onannettu yksityishenkilöille ja jokai
nen voi jäsenenä vaikuttaa osuuskassan
asioihin.

helmi erityisesti 15-29-vu0tiaille
on osuuskassan nuorisotilin ja val

tion nuorisotalletustilin vahva yhdistelmä.

nykyaikainen pankkipalvelu. Osuuš
kassa hoitaa halutessanne kaikki

maksunne suoraan tililtä.

mutta arvokkain helmi on se, että
osuuskassa aiattelee asioita palkan

saajan kannalta.

Kun haluatte siirtää palkkanne
osuuskassaan. Teidän ei tarvitse

vaivata työnantajaanne. Tulkaa meille,
se riittää.

osuuskassa



HUM.KAND. PIRKKO HUURTO:

Inkeriläisten jälkipolvi ei unohda kalevalaa

Viime marraskuussa oli taidesalonki Pinxissä Hel
singissä kuvanveistäjä Heikki Virolaisen näyttely.
Taiteilijan oli ktsästä lähtien kiinnostanut yksi ainoa
aihe: kala. Näyttelyssä oli tämän aiheen erilaisia
muunnoksia: yksinkertainen, puhdaslinjainen ja
vankka kiveen veistetty kala, metalliin valettu kala
ja kirkkain värein maalattuja mielikuvituksellisia
puukaloja, kuten Johanneksen kala ja Horuksen
kala.

tämä sukujuuriltaan inkeriläinen tai
teilija - Virolaisen on Miikkulaisista,
iiti Lempaalasta - on mitellyt näyttelyissä myös
Kalevala-aiheisia veistoksia. Kun Munkkini' 'emaä
ksällä 1964 pidettiin inkeriläisten kesäjuhlia,
Heikki Virolaisella oll aivan lähellä sijaisevan ete
lihaagalaisen kotinsa pihamaalla tekeillä tamminen
isokokoinen - yli 2 metriä korkea veistos 
Karjalan kuningas, joka sittemmin valmiina sai

nimen Marjatan pojan ylösnousemus ja joka on
ollut (sillä mm. koko maata kiettäneessä Tapaa
kuvanveistäjä -nimisessä näyttelyssä. Samaan aikaan
pihamaalla oli graniittijärkälc, josta alkoivat jo
halunottua Väinämöisett piirteet. Väinämöinen on
kuitenkin toistaiseksi saanut odottaa, seuraava Ka
levala-sarjan veistos oli Marjatta, niin tam
ma. Veistos on äskettäin ollut esillä Suomen
Taiteilijain 72-vuotisnäyttelyssä. - Kiinnostukses
taan aihepiiriin taiteilija kertoo itse:

- Minulla oli sisäinen käsky tehdä Kalevala
aiheista työtä, koska Kalevala mielessä ei
ole oikeastaan valmis teos: sen luominen voi vie
lähin jatkua suomalaisessa hengenelämässä. Erityi
sesti minua on inspiroinut Pekka Ervastin kirja
Kalevalan avain, joka pitää Kalevalaa pyhänä kir
jana ja rinnastaa Kalevalan uskonnon suuriin us
kontoihin. Kalevalan viimeinen runo Marjatasta
ja Mariatan pojasta sisälü kaikkien tutkijoiden
mukaan kristillisiä aineksia: rtmossa on samanlai
sia piirteitä kuin Raamatun kertomuksessa Kris
mksen syntymästä. Väinämöinen on kansansa joh
taja niin kuin Mooses, Marjatan poika taas uuden
opin edustaja, joka vapautti Väinämöisen tehtä
vistään. Ukko Vitokannas kastoi lapsen:

'Ukko risti ripsahutti,
kasti lapsen kapsahutti
Karjalan kuninkahaksi,
kaiken vallan vartijaksi.

- Mat-jatan pojan olen tajunnut hengen ku
ninkaaksi ja kaiken tiedon vartijaksi. Veistok
sessani on paljon metafyysistä symboliikkaa, se
esittää Kristus-vihkimyksen saavuttanutta henkilöä
kirkkoaiheisin ja alkukristillisin symbolein. Persoo
nallisuuden tuhoutuminen ja Kristuksen täyteen
mittaan kasvaminen ihmisessä on teoksen ideana.

Marjatan poika niin kuin Marjattakin ovat siinä
suhteessa erikoislaatuisia veistoksia, että ne on
vanhojen kirkkoveistosten tapaan väritetty. Värit
ovat kirkkaat, jokaisella veistoksen pintaan maa
latulla kuviolla on tarkoituksena. Taiteilija kertoo
tästä:

- Esimerkiksi sydämestä valuva veri on uh
rautuvan rakkauden symboli. Marjatan pojan mie
kassa oleva aurinko ja kuu kuvaavat järkeä ja tun
netta, jotka ovat yhtyneet. Sama idea toistuu
kruunussa ja sydämen kohdalla. Kruunu esittää
myös kirkastunutta järkeä, joka vastaa korkeinta
henkistä kehitystä: ihminen yhtyy
elämään. jolloin hän kokee, että on vain yksi
elämä, jonka osa hän ja kaikki muut ovat. Tämän
avulla ihminen sen, että mitä hän tekee
lähimmais” illeen, sen hän tekee itselleen.

- Marjatan pojalla on ialassaan lapikkaat, joi
den kärki ylöspäin - egyptiläisillä pa
peilla vastaavanlainen kenkä osoitti, että he olivat
hengen vaeltajia. Selässä oleva kuvio on sydämen
ylösnousemuksen symboli, jossa persoonallinen sy
dän ja sisästä tulee kosminen rakkauden
aurinko, joka paistaa niin hyville kuin pahoille,
ystäville kuin vihollisille. Veistoksessa Marjatan
poika lukee joka-aamuista Isä meidän-rukoustaan,
koska hänen tehtävänsä on hengen miekalla joh
dattaa Suomen kansa todelliseen vuorisaarnan opin
seuraamiseen. Tämä on ylivoimaiselta tuntuva
tehtävä ja sen takia Marjatan poika pyytää apua
henkivoimilta.

Työn olen halunnut tehdä eräänlaiseksi ihan
teeksi nuorisolle ihanteettomana aikana.

Marjatta-veistoksessa on haluttu tuoda esiin puh
tauden ihanne. Marjatalla on kruunu kuten
pojallaankin: hän on kuningatar, joka synnytti
hengen kuninkaan. Puolukka kädessä hän on pol
vistunut luonnon alttarille, jossa hän näkee poi
kansa tulevaisuuden näynomaissti.



Heikki Virolaiset: kiinnostus Kalevala-aiheisiin
lähti oikeastaan siitä, että Kalevalan runoja on
kerätty Inkeristä, runsaasti muun muassa juuri
Lempaalasta. taiteilijan äidin - ia Latin Paras
ken! - syntymäseuduilta.

Kalevala-sarjan veistosten väritykscssä ia sym
boleissa on nähty ortodoksisia vaikutteita. Taitei
lija itse sanoo, että ne eivät ole tietoisesti orto
doksisia, väritys ilmaisee ehkä jonkin kansanosan
tuntemistapaa. Veistoksissa näkyy myös kubistinen
ote.

Ensimmäiset veistoksensa Heikki Virolainen teki
io seitsenvuotiaana. Ne olivat puu-ukkoia ia niitä
alkoi syntyä, kun piirusnispaperi sattui loppu
maan. Sodan aücana Hekiki Virolainen vietti osan
lapsuuttaan Ruotsissa, sen jälkee: hän kävi kou
lua Helsingissä ja opiskeli Ateneumissa sekä Tai
dcteolliscssa että -Taideakatemian koulussa. Ny
kyäiin syntyy silloin tällöin myös puupiirroksia,
ja erilaisten vcistosideoiden kypsycssii mielessä
taiteiliialla on joskus aikaa syventyä myös muoto
kuvien tekemiseen. Aivan äsken on valmistunut

Kansikuva.- Heik/ci Virolaiset: Marjatta ja Marialan
Valok. Seppo Hilpo.

taiteilijan isoisän veljen Matti Vitolaisen muoto
va.
Samassa talossa kuin Heikki Virolainen työs

kentelee myös hänen serkkunsa Heimo Virolainen,
niin kuvanveistäjä. Heimo Virolainen on
äskettäin päättänyt opintonsa, ia hänen veistok
siaan on io nähty yhtcisnäyttelyissä. Heimo Viro
laisen vaimo on taidemaalari. Taiteiliioiden talon
pihalla seisoo tätä nykyä yksi Heikki Virolaiset:
manlatuista veistoksista aivan kuin symbolisoi
massa inkeriläissyntyisten nuorten taiteilijoiden
luomisvoimaa ia intoa. Heikki Virolainen puhuu
mielellään sütä suotuisasta asemasta, joka inkeri
läisillä oli aikoinaan kulttuurikeskuksen Pietarin

asuessaan. - Suomen kannalta on hyvä,
hän sanoo, että inkeriläiset niin kuin karialaiset
kin joutuivat ympäri Suomea ia aiheuttivat kenties
vilkastuttavaa rotusekoitusta.

- Suomalaisina velvollisuutcrnme on toimia
iloksi ja hyödyksi koko kansalle ja maailmalle, sa
noo Mariatan pojan ia Mariatan tekijä.

poika.

Unto Miettinen
Neuvostoliiton

inkerilaisiä tapaamassa
l

Suomen Yleisradion toimittaja Unto Miettinen

on viime vuoden puolella pistäytynyt lnkerls
sä aikaisista Inkerlläisiä tapaamassa.

käynyt mm. Verevän kylässä ja haastatellut
siellä asuvia Helena ja Nikolai Vanhasta sekä

Someriston kylässä luho Jäniksen perhettä. He

kerroakeiivat nykyisistä ololstaan ja elämästään

ja karjanhoitotiloilla. Fla

dioselostuksesta ilmeni. että vuoden 1959 tilas

ton mukaan Neuvostoliiton aiueella asuu 91.000

Hän on

valtion maanvlljelys

suomalaista. joista valtaosa on Inkeriltilsiä. Se
lostus oli Suomen radiossa helmikuun 1.

klo 20.00.

pnä

Tilausmaksut
postisiirtotilille

Kuten olet huomannut. on tämän numeron

mukana lähetetty postisiirron tilillepenokortti ti
lausmaksun lähettämistä varten. Se on valmiiksi

painettu, joten siihen el tarvitse muuta kir
joittaa kuin lähettäjän nimi ja osoite. Kun meil
lä ei vielä ole varsinaista aslemieakuntaa. joka
kantaisi tilsusmaksut. olemme tällä tavoin tah

toneet helpottaa sen lähettämistä suoraan ra
Täten säästymme

laskujen ja kirjeiden lähettärniseltä ja tarpeetto

miita postikuluilta.

.los olet jo ehtinyt lähettää tllausmaksun, niin

asia on tietenkin sillä selvä ja tllillepanokoit
tia ei tarvita lainkaan.

hastonholtajallemme. myos



VALOA

Äskettäin sanomalehdissä kerrottiin jär
kyttävästä haaksirikosta, joka tapahtui
Pohjanlahdella. Öisessä ' umyrskyssä
laiva upposi ja toistakymmentä miestä me
nehtyi jääkylmään mereen.

Onnettomista miehistä yhdellä sanottiin
olleen sikäli onnea, että hän pääsi
saaren rantakalliolle. Hän jaksoi nousta
jaloilleen ja lähti kulkemaan kohti valoa,
jonka näki kauempana saaressa. Miespoloi
sen mielen valtasi tietenkin toivo, että va
lo näkyi ihmisasunnosta, jossa häntä voi
daan auttaa. Mutta miten toisin kävikään!
Valo oli vain saareen laitetun pienen ma
jakkalampun valo, josta ei ollut apua. Va
loa kohti kulkenut miesparka pettyi pa
hasti ja hänet löydettiin seuraavana päivänä
kuoliaaksi paleltuneena. Hän oli seurannut
valoa, jonka luota luuli löytävänsä autta
vat kädet. Mutta valo olikin ollut väärä
valo, joka ei voinut pelastaa.

Moni muukin ajallinen valo on pettä
nyt ja voi pettää ihmisen. Siksipä meidän
kin on syytä ajoissa tarkoin selvittää it
sellemme, mitä valoa tulee seurata, ettei
meille tapahtuisi vahinkoa.

Tosiaankin! Mitä valoa kohti me py
rimme? Taikka olisiko parempi puhua mo
nikossa valoistaP an niin, että oi
keastaan meille itsekullekin elämässämme
näkyvät monet valot, joihin voidaan ihas
tuen ja toivoen katsoa ja seurata.
Mitkä valot saavat sinut, lukijani, ihastu
maan? Mitä valoja minä seuraan?

Me tietenkin kaikki jälleen näin kevät
talvella, kun vuoden pimein aika on ohi
tettu ja päivät alkavat pidentyä, iloitsem
me luonnon valon isääntynxisestä. e kä
sitämme, miten ' eellinen voima ja suu
ri merkitys on luonnon auringolla ja yleen
sä avaruuden valolla. Siitähän me oikeas
taan kaikki elämme. Jos avaruuden au
ringot eivät lähettäisi säteitänsä tänne maa
pallollemme, niin pian meidän kaikkien
eläminen ja toimeentulo olisi auttamatto
masti lopussa. Siksipä me jälleen iloisella

KOHT|!
Jeesus sanoo: Minä olen maail

man val/eeus. joka minua seuraa, hän
ei pimeydessä udella . . . (Ia/z. 8:
12).

mielellä seuramme päivä päivältä ylem
mäksi nousevaa aurinkoa.

Luonnon valon ohella me iloitsemme 
kuvannollisesti sanoen - myös muunlai
sen valon kasvamisesta. Tarkoitan esimer
kiksi tiedon valoa, joka nykyaikana eri
aloilla lisääntyy valtavasti, niin että ap
semme ovat tietomäärältään paljon edellä
siitä, missä me vanhemmat olimme hei

ikäisinään. Kukaan meistä ei myös
kään ole pahoillaan, että olemme saaneet
järjen valon ja voimme järkevinä olentoina
järjestellä asioitamme.

Mutta yksinkö näitä valoja seurasimme?
Yksinkö luonnon valosta iloitsisimme? Ai
noastaanko tiedon valoa vai sanoisimmeko
- tieteen valoa ja järjen valoa seurai
simme

Ei toki niin! Emme tyydy yksin ajallisiin
valoihin. Me ymmärrämme, että luonnon va
lo, tiedon valo, järjen valoja kaikki muutkin
ajalliset asiat ovat vain määrättyyn rajaan
asti meille merkityksellisiä. Ne valot pal
velevat meitä sen verran kuin palvelevat
vain täällä ajassa. Mutta auttajiksi niistä ei
ole silloin, kun tullaan sille kohdalle, jos
sa hukkuvat merimiehet olivat, kun piti
astua ajasta iäisyyteen. Silloin iäisyyden
edessä ' ' en voi olla turvallinen vain,
jos hän on pannut toivonsa siihen valoon,
josta ylläoleva Raamatun kohta kertoo.
Kuoleman edessä onnellinen on vain
nen, joka on saanut armon turvautua Hä
neen, joka täällä ajassa saattoi sanoa it

Minä olen maailman valleeus. Io
ka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella.
Silloin sinä hetkenä, ' i maiset
valot sammuvat, saa Kristuksen seurassa
vaeltava elämän myrskyjen väsyttämä ih
minen iloita pääsystä kotiin, jossa ei ole
enää kuoleman vaaraa.

Näinollen on tärkeätä, olemmeko elä
män polullamme pyrkimässä kohti Kristus
valoa. Vai pelkäämmekö sitä valoa?

Aikanamme kyllä paljon pelätään Kris
tuksen valoa ja pyritään sitä sammutta



maan. Nykyään tämä valo ei saa valaista
esimerkiksi kotien elämää läheskään siten
kuin joskus aikaisemmin on täälläkin Poh
jolassa tapahtunut ja olisi toivottavaa. Mi
ten monet myös esim. kouluelämästä ha
luaisivat Kristuksen valon supistaa mah
dollisimman vähün puhumattakaan politii
kasta, liike-elämästä ja muusta arkipäiväs
tä, jossa Jeesusta Kristusta, Herraamme,
harvat näyttävät tarvitsevan. Kun näin on,
niin eipä ihme, että teotkin ovat sellaisia
kuin ovat - peloittavia pimeyden tekoja.
Pimeydessä näet ei osata tehdä muita kuin
pimeyden tekoja.

Toisaalta kyllä - kuten tiedämme -
on paljon myös ihmisiä, joille Herra Jee
sus kelpaa valoksi, jota seurataan. Heitä
on ties missä ja miten paljon täällä Pohjo
lan mailla, jossa Kristuksen valo alkoi nä
kyä jo satoja vuosia sitten, kun ettiin
evankeliumia julistaa ja sakramentteja ja
kaa. Mutta ei vain vaan myös maail
man äärissä on Kristusta seuraavia, jos
kohta on vielä valtavat ihmisjoukot paka
nuuden pimeydessä. Lukemattomilla etelän
ja idän ennen pimeydessä eläneillä on nyt
Vapahtaja elämän valona, jopa siinä mää
rin, että me kristikumman jäsenet saamme
hävetä huonoa ja epäkristillistä elämääm
me. Monet Afrikan ja Aasian pakanakan
sojen edustajat, joista on tullut Kristuksen
valon seuraajia, voivat neuvoa meitä eu
rooppalaisia samalla tavalla kuin eräskin
eimop-Iae . ö.
Hän asui kaukana Tyynen valtameren

saaristossa. Sinne ' kerran muuan eu
rooppalainen matkailija, joka ei välittänyt
kristinuskosta ymmärtänyt lähetystyö

Matkailija alkoi puhua väheksyvästi
kristinuskosta ja selitti käsityksenään, ettei
sütä muka enää Euroopassakaan välitetty,

eikä se mitenkään sopisi yhteen nykyajan
sivistyksen kanssa.

Mutta eimopäällikkö ei ollutkaan mat
kailijan kanssa samaa mieltä. Hän näytti
matkailijalle tavaa kallionlohkaretta ja
erästä maakuoppaa kylän portin luona ja
sanoi:

Katsokaa, tämän kiven päällä me ai
kaisemmin tapoimme vankimme, tuossa
luolassa heidät paistettiin ja sitten me
söimme heidän lihansa. Ja aivan sillä ta
valla olisi teillekin tapahtunut, ellei evan
keliumi Jeesuksesta olisi tänne tullut ja

emme me uskoisi Kristukseen.
Mitä matkailija lienee sanonut, siitä ei

ole tietoa. Mutta varmaan hän tunsi it
sensä noloksi, kun allcuasukkaan piti hä
nelle opettaa, että Kristuksen seuraaminen
näkyy elämän valona, jolloin ei enää teh
dä raakoja pimeyden tekoja.

Näin on yhä, että missä Jeesus Kristus
saa olla valona, siellä elämä muuttuu. Raa
koja pimeyden tekoja kartetaan ja tilalle
tulee rakkaus, joka kohdistuu kaikkiin -
vihamiehnnkm ' .

Onko näin meidän elämässämme? On
ko Herra Jeesus meidän elämämme valona?
Rohkenemmeko asiasta kertoa myös muil
le, kuten valtameren saaren heimopäällik
kö teki. Miten on? Ehkä emme ole roh
jenneet niinkuin pitäisi. Mutta saakoon
Kristus-valo meitä tänään herättää. Lähte
käämme tänään aivan kuin uudelleen liik
keelle. Kääntyköön uskonkatseemme en
tistä enemmän ja keskitetymmin Kristuk
seen, joka meitä jälleen kutsuu seuraansa.
Tahtokaamme myös olla valmiit siihen, että

mikäli meistä Eppuu, tämä valo saa näkyä ukatsimpun kolkkiita asti.
MATTI VIRONMÄKI

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

lnkeriläisten Yhdistys r.y:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään sunnun
taina maaliskuun 12 päivänä 1967 Helsingissä Viipurilaisen osakunnan huo
neistossa Mannerheimintie 5. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja
muitakin tärkeitä kysymyksiä. Tervetuloa joukolla mukaani

Toimikunta



RUOTSIN PUOLELTA
Ruotsin inkeriiäisten Kesäjuhiat

- 20 vuotta

Alkaneena vuonna tullaan ympäri Eurooppaa
juhlimaan lukuisia itsenäisyyden juhlia. On ku
lunut tasan puoli vuosisataa siitä kun en
simmäisen maailmansodan myrskylssä useille
kansoille tarjoutui tilaisuus ryhtyä itsenäisinä
kansalaisina hallitsemaan omia synnyinseutu
jaan. Niin on muitten muassa laita Suomen.
joka joulukuun 6. p:nä v. 1917 sanoutui irti
silloisen Venäjän alamaisuudesta. Se. ettei
vät kansalliset ja valtiollisat rajat aina käy
neet yhteen Pariisin rauhansopimusneuvotte
Iuissa osoittautui kohtaiokkaaksi jo parinkym
menen vuoden kuluttua. jolloin uusi maailman
palo oli tosiasia. Toinen maailmansota ei Eu
roopan kohdalta siirrellyt niinkään paljon mait
ten rajoja kuin kansoja. Monet eorretut vä
hemmistökansojen slrpaleet lähtivät etsimään
hengltysreikää eri puolilta maailmaa. Kuin koh
talon oikkuna lienee monella näistä kansan
sirpaleistakin alkanut vuosi juhlavuosi. vakiin
tuneen siirtolaisuuden 20. vuosi. Niin on lai
ta Ruotsiin eiirtyneitten inkeriläisten. ja mik
sipä ei Suomeen jääneittenkin. Olihan v. 1947
loppupuolisko ratkaisun vuosi myöskin Suo
meen jääneille inkeriläisille. He päättivät jää
dä. me lähteä. Näin siirtolaisuus vakiintui
molempien kohdalta.

Tuskin olivat Ruotsiin siirtyneet inkerilälset
ehtineet riisua matkavaatteita yltään kun kes
lianäinen kanssakäyminen virisi hengellisellä ja
kansallisella alalla. seurauksena järjestäytynyt
seuratoiminta eri puolilla maata. Tämä on
merkillinen seikka. koska inkeriläisiltä puut
tuivat jokseenkin kokonaan ns. luonnolliset
johtohenkilöt. auktoriteetlt sekä kokemus seu
ratoiminnassa. Kanssakäyminen oli täysin kan
sanomalsta ja spontaanlsta. Vaikka siirtolais
polut ja evakkoieirit eivät johtaneetkaan
konkreettlseen isänmaahan. ne kuitenkin ih
meellisellä tavalla sulattivat yhteen Tuutaroist
ja Llissilöist. Tuskaloist ja melnkyiläiset. Nuo
rempi polvi tajusi itsensä inkerilåiseksi vasta
täällä Ruotsin kamaralla. Kuvaavaa on. ettei

kirjoittaja etsiskelyistä ja pöytäkirjojen pen
komisesta huolimatta ole saanut selville kuka
ensin lausui julki ajatuksen inkeriläisten Kesä
juhlien jokavuotisesta vietosta. Kesäjuhlat ovat
osoittautuneet hyvin sitkeähenkisiksi ja täyt
tävät 20 vuotta ennenkaikkea siksi. ettei ku
kaan keksinyt juhlien viettoa aina vuoteen
1947. vaan se kypsyi vuosi- vuodelta traditiok
si kansan mielessä. Tuntuu yhtä luonnollisel
ta kerääntyä juhannuksina kesäjuhlille. kuin
aikaa uusi vuosi tammikuun ensimmäisenä
päivänä. Juhlilla tapaavat juhlavleraat ystäviä
ja tuttuja Ieiriajoilta. joita he eivät kenties
sitten tapaa koko vuoden aikana. Tästä joh
tuneekin. että Kesäjuhiat kantavat jonkinlaista
siirtolaisuuden muistojuhlan leimaa.

On suorastaan Ihmeellistä. että juhlat jär
jestyivät itsestään ensimmäisen vuosikym
menen aikana. Eri puolille Ruotsia ja ilman
yhdlstävää keskuseiintä. Yhtään vuotta ei jää
nyt väliin. eikä yhtenäkään vuotena sattunut
kaksia, kilpailevia kesäjuhlia. Viimeisen vuo
sikymmenen aikana on Kesájuhlien järjeste
Iystä huolehtinut Inkerln Suomalaisten Keskus
liitto. Niinpä Örebron Kesäjuhiiila viime ju
hannuksena päätettiin seuraavaksi juhlanviet
topaikaksl Boräs. Inkerln Suomalaisten Kes
kusliiton ja paikallisten juhlanjärjeståjien. Bo
räsin Inkerln Kerhon puolesta onkin allekir
joittaneella ilo lausua juhlavleraat tervetul
leiksi 20. Kesäjuhlllle Boräsiln kuluvan vuo
den juhannuspyhlnä. .iuhlaohjelma on perin
teellinen: Aattoiltana alkajaistllaisuus ja myö
hemmin koko-ilta. Juhannuspäivänä hengelli
nen pääjuhia. urheilukisat. juhlajumalanpalve
lus ja kansallinen tilaisuus. Sunnuntaina eh
toollisjumalanpalvelus ja lopputilalsuus. Tar
kempi selostus juhla-ajoista ja palkasta sekä
juhlapuhujista seuraa tämän lehden seuraa
vissa numeroissa. Kuitenkin haluamme jo nyt
käyttää tilaisuutta hyväksi kehoittamalla juh
layleisöä ottamaan osaa myöskin ohjelmansuo
ritukseen. Olkaa hyvä. lähettäkää tietoja oh



jeimaan osaanotosta osoitteella: inkerin Ker
ho Box 55100 Borås 5. sekä ilmoittakaa onko
ohjelma tarkoitettu hengeiliseen vai kansalli
seen tilaisuuteen ja kuinka pitkä ohjelman
suoritus suunnilleen on.

Pidämme tärkeänä jo tässä vaiheessa mal
nlta, että olemme kiinnittäneet juhlayleisön
majoitukseen suurta huomiota, että kaikki
voisivat nukkua yönsl rauhallisesti. Niinpä
olemme järjestäneet suurimman osan majoi

tukaesta Teknillisen korkeakoulun oppilas
asuntolaan yhden ja kahden hengen huonei
siin.

Varatkaa Juhannus lnkeriläisten 20:|le Kesä
juhliilei - Tervetuloa Boråsiin läheltä ja kau
kaa. sekä kuulemiln tämän lehden palstoillal

inkerin Suomalaisten Keskusliiton
ja juhlatoimikunnan puolesta:

V. Håyhånen.

Lumihiutaleita

Lumibiutaleita putoo,

Luoja, valkovaippaa kutoo.
Kuinka onkaan suurenrnoista

lumihiutaleista noista

kutoa vaipan kaikkialle,
luonto peittyy lumen alle.

Kohta luonto kaikkialla,

lepää valkovaipan alla,
rauhaisinta talviunta

nukkuu, kaunis kasvikunta.

Lunta, kylmää kaikkialla
lämmin onpi vaipan alla,
siellä unta rauhaisinta

nukkuu, kaunis kasvikunta.

Mut' kun saapuu kevään valta,
heräiääpi lumen alta
valkovuokot nostaa päätä,
ibailevat kevätsütä.
Luonto nukkunut ois' muuten

Lucia antoi kevään uuden.

A. Vainikka

Laulu su mille

Teitä, pienet surut, suuret suru!
koetan ma laulain lohduttaa:
Eikö totta, että aniharvoin
teitä vierahaksi povellensa
kukaan ibmislapsi toivottaa P

Niinpä käytte kutsumatta esiin.
Ynseys on vastassanne vain . . .
Useimmiten seurananne kyynel,
huokaus ia vaikertava aatos
kera katumusten katkerain . . .

Älkää välittäkö kyynelistä:
aikahan ne tuulihinsa vie!

Huokausten, vaikerteluienkaan
kestävämpi ei, ei pysyvämpi
maiapaikka ihmismieli lie . . .

Käykää taloksi vain rohkeasti:
vanhat viisaat sanoneet on sen,
että surut ialostavat, kirkastavat,
loitontvaat turhan, vapahtavat
arkikuonastansa ihmisen . . .

Aapo Iho.



MERKILLE
PANTAVA

VUOSI
Kaksikymmentä vuotta täyttää Inkerin Kerho

tänä vuonna Boråsissa. Se on merkille pantava
vuosi. Inkerin Kerho Boråsissa oli ensimmäinen
inkeriläisten orna järjestö. joka perustettiin
Ruotsissa. Sillolnen ajankohta vieraassa maes
sa oleville inkeriläisilie ja tapahtumat ensimmäi
sen oman järjestön ympärillä ansaitsisi erik
seen laajeperäisemmän kertomuksen. On kui
tenkin sanottava lyhyesti. että vaikka oltiin vail
la yhteistyökokemuksla. tehtäviin tartuttiin tar
mokkaalla innolla. Tieto omasta järjestöstä le
visi salaman nopeasti maan syrjimpiln kolkklin
saakka. ja Boräsiin saapui poikia kaukaa met
sätöistä tutustumaan omaan toimintaan. Taakse
jäänyt rrionikirjava turvaton elämäntaival toi
tunteen slsimpään - meillä pitää olla jotakin
omaa.

Inkerin Kerhon synnyn yhteydessä Boräsisse
oli laskettu kultainen kulttuurin siemen itämään
- inkariiäiseen tarhaan. Sa iti ja tuotti hedel
mää. Vuosien mittaan eri paikkakunnilla syntyi
uusia järjestöjä ja toiminta laajeni laajenemis
taan. Se pani miehet mietiekelemään. mikä oli
si parhain ratkaisu saada toiminnan pyrkimyk
set pysymään järjestyksessä. Onhan tunnettua,
että järjestys on kaikkien problemien avain.

Yhdeksän vuotta myöhemmin kesäjuhlilla
Mölndalissa perustettiin järjestöjen välille yh
dysside. Inkerin Suomalaisten Keskusliitto. l.S.K.

Keakusiiltolla on nykyään kahdeksan kannat
tavaa jäsenjärjestöä. Keskusliiton tehtävänä on
suunnitella ja valvoa järjestöjen välillä sellaisia
töitä. jotka saavuttavat maatakäslttävän muodon.
Tänä vuonna I.S.K:n taholta on käännytty esi
koisjärjestön Boräsin Inkerin Kerhon puoleen,
jota pyydettiin järjestämään maatakäsittävät
kesäjuhlat Boräsiin. Inkerin Kerhon johtohenki
iät vastasivat tarjoukseen myönteisesti. Koke
muksista tiedämme millaisia työvoimia sellainen
järjestely vaatii. Puolitoistatuhattakln henkilöä
saattaa saapua eri maanoeista paikalle. Niistä
on pidettävä huoli ja kannettava vastuu. Kes
kusllitolla on kuitenkin luottamusta borälaisiin
maanmiehiinsä ja uskomme heidän menestyvän
tulevissa tehtävissä niin kuin monta kertaa en
nenkin. Odotamme Juhannusta.

Keskusliiton terveisin OHl

Rakas puolisoni.
hyvä Ieämme ja Isolsämme

Antti Matikainen
s. 15. 'l0.1906

nukkui rauhallisesti ikiuneen 18.12.1966
Gävlessä jättäen meidät syvään sumun.

Anna
Lennart je Hilma
Lilja ja Antti
Elsa
Lastenlapset

Myrskyt maailman
kerran unhoitan
iessustanl katsellessa.

Hautaensiunaamlnen tapahtui Ikuisen elä
män-kappeiissa torstaina joulukuun 22 pnä
1966 klo 13. Siunaustilelsuuden jälkeen
oli muiatotilalsuus St. Ansgariuksen huo
neustossa.

Urebro
Suomenkielinen Jumalanpalvelus Örebron

Pyhän Mikaelin kirkossa sunnuntaina hel
mikuun 26. pznä klo 16.00. Saamaa kirk
koherra Kuno Åberg.

Tervetuloa!



I-IEIKKI MYLLÄRI:

KUNNIAVELKAMME
@oppaasta eritelmåxtå, jon/ta rehtori Heikki Myl
Ian piti inkeriläiuen Ieeräiublisra Turussa 3. 7. 65.
Alkaen: julk. InleVierIin nsorm 7-8/1966.)

On tunnettua, että ent. Inkerin suoma
lainen väestö on varsin hajallaan. Paitsi
esi-isiensä maassa Suomessa heimolaisiamme
on paljon Ruotsissa, josta he ovat saaneet
uuden kotimaan ja jonne ovat kotiutuneet.
Mutta paljon heimolaisiamme asuu edelleen
myös Neuvostoliiton alueella, monet van
hoilla kotiseuduillaan. Miten onkaan hyvä,
että olosuhteet ovat niin muuttuneet, että
meillä on mahdollisuus käydä tervehtimässä
omaisiamme ja tuttaviamme siellä, ja he
voivat käydä täällä. Tästä myönteisestä ke
hityksestä me tunnemme suurta iloa. Kuin
ka monta lämmintä ilonkyyneltä onkaan ti-'
pahtanut, n kaukana idässä ja lännessä
asuvat heimolaisemme ovat tavanneet toi
sensa. Vuosittaiset kesäjuhlat ovat muodos
tuneet suuriksi yhteisiksi ja yhdistäviksi ti
laisuuksiksemme. Toivottavaa on, että kesä
juhlissa yhä kauempana asuvat heimolai
semme voivat tavata toisiaan.

Heimolaistemmc keskuudessa on sellai
siakin - eikä suinkaan vähiten ar
maassa Suomessamme - jotka sanovat, että
mitä varten kannattaa enää ylläpitää inke
riläisten yhteistoimintaa. Niikä on ollut,
se on ollut - mitä märehtiä enää men
neitä! Mitä varten kokoontua yhteen ja
kenties uhrata vielä muutama markkakin
yhdistystoimintamme hyväksi. Ei liene suin
kaan lüoiteltua sanoa, että tällaiset ihmiset
häpeävät omaa eimoaan ja syntyperäänsä
eivätkä tunne kunnioitusta esivanhempiaan
kohtaan. Asian selvittämiseksi voidaan näet
kysyä, kuuluisiko tällainen heimoustunne
vain inkeriläisille eikä parempiosaisille. Esi
merkkejä ei suinkaan tarvitse kaukaa hakea.
Katsokaa kohtalotovereitamme karjalaisia,
miten voimakkaasti he vaalivat heimoushen
keään ja ylläpitävät yhteisiä pyrkimyksiään!
Mutta eivät näin tee vain kotiseutunsa me
nettäneet. suurimmissa kaupungeissa asuvat
pohjolaiset kutsuvat heimolaisiaan yhteen
pohtimaan, mitä kuuluu meille ja meirän
kranniin. Myös kotiseudultaan pois siirty
neet savolaiset sangen mielellään kokoontu
vat yhteen kuuluisan kalakukkonsa ääreen.
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Lyhyesti sanoen, heimoushenki vetää ihmi
siä kaikkialla yhteen, ja sen kannustamina
ollaan valmüt uhrauksiinkin.

Me tunnemme suurta iloa siitä, että hei
molaisemme ovat pystyneet hyvin turvaa
maan toimeentulonsa uusissa kotimaissaan.
Oli aloitettava tyhjästä, ' esi-isiem
me 300 vuotta sitten siellä Inkerissä. Onni
ja menestys ovat seuranneet heimolaisiam
me. Kodit on hankittu ja yleisesti katsoen
toimeentulo saatu turvatuksi. Heimolaisis
tamme ei suinkaan tullut uusün kotimai
hinsa mitään armopaloja anovia ja yhteis
kunnan taakkana eläviä irtolaisia, vaan
omin voimin toimeentulevia kelvollisia yh
teiskunnan

Inkerin suomalaisten historian tie on kul
kenut kovien sotien ja raskaiden koettele
musten kautta. Kuinka paljon onkaan sen
heimon kestävyyttä ja uskollisuutta kysytty!
Mutta niin paljon kuin olemmekin joutu
neet kokemaan kovaa ja menettämään kal
leimpia arvojamme, olemme myös paljon
voittaneet ja saavuttaneet uutta.

Inkerin suomalainen heimo on kansalli
sena yhteisönä näytellyt osansa loppuun.
Me toteamme sen niinkuin rakkaan omai
semme uoleman tai jonkun muun järkyttä
vän tapahtuman, ei ole ollut meidän
määrättävissämme, mutta mihin meidän on
kaiken järjen nimessä alistuttava. Sellaista,
että pieni kansa sodissa ja maailman mels
keissä hajoitetaan, on vuosituhansien saa
tossa tapahtunut lukemattomia kertoja. Jo
raamatunhistoria antaa siitä selviä todis
teita. Niin kuin kodista ja kotiseu
dusta eroaminen on tehnytkin, olemme sen
kestäneet kaikella kunnialla. Haavat ovat
arpeutuneet. Emme ajattele paluuta men
neeseen. Emme tunne vihaa ja katkeruutta,
vaan kirkkain katsein suuntaamme mielem
me kohti tulevaisuutta, kohti lastemme ja
tulevien polviemme parempaa tulevaisuutta,
jossa siitä, mitä me olemme saaneet kokea,
olisivat jälellä vain himmenevät muistot.

Se työ, jonka vanhempamme ja esivan
hempamme suorittivat Suomenlahden ja
Laatokan rajoittamilla alueilla, ei saa vaipua
unhoon. Niin monivaiheista kuin heidän
mänsä siellä olikin, emme lmitertltaan huo



tahraisi
asumattomiin

maa siinä mitään sellaista,
heidän kunniaansa. Ennen
korpiin e raivasivat peltoja ja rakensivat
koteja. Kylät kasvoivat ja vaurastuivat.
Kansan siveellinen taso oli korkea. Kirkot
täyttyivät hartaista sanankuulijoista ja kan
sallisista äntavoista pidettiin lujasti

Esivanhempiemme saavutuksia ja
oloja meidän on valaistava heimomme nou
scville polville ja ympärillämme asuvalle
kansalle. Inkerin suomalaisten historia on
kaunis ja kunniakas luku Suomen kansan
historiassa. Siitä uhkuu kirkkaana niitä voi
mia, jotka aina vievät eteenpäin,
esiintykööt ne sitten hiljaisissa maalaisky
lissä kirveen ja kuokan varressa tai teknii
kan voittokulussa ihmeellisten koneiden oh
jaimissa. Rehelliselle ja uutteralle työlle on
aina annettava tunnustus.

Inkerin suomalaisille, tälle uutteralle rai
vaaiakansalle, kansanrunouttamme niin pal
jon kartuttaneelle laulaiabcimolle, joka sit
keästi piti kiinni isiensä uskosta, kielestään
ia kansallisista elämäntauoistaan, on pysty
tettäuä muistomerkki sen heimon jälkeläis
ten ia koko Suomen kansan yhteisenä kii
tallisuuden osoituksena. Ia tämän beimon
yli 300 vuotta kestäneistä vaibeisla on kir
joitettava tarkkoibin tosiasioibin perustuva
istoria. on meidän ja koko kansamme

kunniavellca tälle sitkeälle heimolle. Inkerin
suomalainen heimo on pyyhkäisty pois
maailman kartalta, mutta se on jättänyt iäl
keensä paljon puhuvan historiansa. Sen
muisto tulee elämään ikuisesti.

Anna
Miina

o.s. Lotta

Marraskuun 13 pznä saatettiin haudan lepoon
Valkeakoskella Anna Mllna o.s. Lotta.
joka oli syntynyt 4. 51885 Hietamäen Nikkarllaeea
Lotan talon tyttärenä. Monivaiheinen oli hänen
elämänsä taival. Paljon murhetta je vaivaa siihen
sisältyi. mutta urhoollisesti hän kaiken kesti tyt
tärensä erikoisen hyvässä hoidossa. Anna Miina
sai lälsyyskutsun 29 p:nä lokakuuta Valkeakos
ken sairaalessa. jossa hän ehti viikon viettää val
kean sairauden kohtaamana. Suuri oli ystävien

joukko. jotka omaisten ja sukulaisten lisäksi ko
koontuivat Valkeakosken kauniiseen kappeliln
saattamaan uskollista kirkossakävijää ja vanhus
ten kerhon monlvuotlsta jäsentä hänen viimeiselle
matkalleen. Syysaurlngon eäteet tulvivat kappe
liin valaisten kauniin valkoisen arkun punaisin
neliikoln konstettuine kukkavlhkoineen. Kirkko
herra T. Tuunanen eiunael hänen tomumajanea
haudan lepoon. ottaen ruumissaamanea aiheeksi
loh. llm. 7 luvun jakeet 13 ja 14. Luonto oll
pukeutunut valkoiseen huurtelseen juhlapukuun.
kun väsyneen matkamishen arkku saatettiin kap
peilata avattuun hautaan. Kumpua jäivät peittä
mään kauniit kukkaseppeleet ja -vihot.

Hautauksen jälkeen vietettiin hanras muisto
tilaisuus Kiltalassa. jossa veleattiin useita virsiä
ja hengellisiä lauluja. kirkkoherra T. Tuunanen
puhui vainajan muistolle ja luettiin saapuneet
adressiL

Vainajaa jäivät kaipaamaan lapset. lastenlapset.
lastenlastenlapeet ja sisar.

INKERILÅYSTEN SIVISTYSSAATIÖ
lo ilmoitettujen lahjoitusten lisäksi on Inkeri

koti rahastoon viime vuoden puolella suoritettu
seuraavat lahjoitukset:

häinmiesten päivänä Turun Iinnankir
kossa kerätty kolehti . . . . . . . . . . . . .. 109.

Inkerin Ylioppilaat järjestöltä . . . . . . . . .. 133.
Urebron er o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247.
Maiti Flähmösen hautajaistilaisuudessa

oottu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180.
Pöilä Lahdesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50,
Simo Sippo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50.
Ester Seppänen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.

Eino Virolainen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,
ja tämän vuoden puolella:
Toivo Marttinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.
Tampereen Paikallisosasto . . . . . . . . . . .. 150.
Esitämme parhaat kiitokeemme lahjoittajllle.

Tampereen paikailisosasto viitolttae tietä muille
järjestöille. Vuosikokouksessaan he yksimielisesti
päättivät lahjoittaa viime vuoden tuloksesta e.m.
määrän. Paikallisosasto on pieni, mutta tämä to
distaa mihin pienikin pystyy kun on oikea henki
päällä.



Paikallisosastot toimivat

t a a “f”l 'J .l l.. ..c I - a l '
Turun paikallisosaston johtokunta koki vllme vuonna suuria muutoksia. Kuva otettu v. 1963. Vasemmalta:
looseppi Klemettilä. Heikki Mylläri (jatkosodan ajalta vzeen 1965 sihteeri, vzsta 1966 puheenjohtaja),
Teppo Samooja (puheenjohtaja vzsta 1931, eronnut vzsta 1966), Juho Talonpoika (varapuheenjohtaja so
tien jälkeisen ajan, kuoli elokuussa 1966), Matti Suomalainen (taloudenhoitaja sotien jälkeisen ajan.
eronnut v:sta 1966; seisovat: Lllja Nappu ja Erkkl Mustonen. eronnut v:sta 1966. seuraajanaan pol
kansa, pastori Vilho Mustonen. nykyinen varapuheenjohtaja.



Tampereen
kuulumisia

Tampereen paikallisosasto piti vuosikokous
taan 29. i. Kalevan kirkon suojissa. Kova pak
kanen. -28 astetta. oli pelolttanut kokoukseen
lähtevien joukon pinenlaieeksi. Paikalla oli kui
tenkin osaston Inkeriiäisiä ja paikkakunnan mui
ta edustajia. Tilaisuuden alussa asessori Paavo
Viljanen sai puheenvuoron. jossa hän kertoi
lnkerin historiasta ja mm. vanhoista muistiin
panoieta.

Tässä tilaisuudessa luovutettiin yhdistyksen
pienoislippu asessori Paavo Viijaselle. Paikallis
osaston pj. Eero Flautajoki piti lyhyen luovu
tuspuheen ja mainitsi ne seikat. joitten perus
teella Iippu oli päätetty antaa. Lipun luovutti
lnkerilälsten Sivistyssäätiön edustajana johtaja
Väino Kekki.

Aseesori Paavo Viljanen on aikanaan opis
kellut Unkarissa ja osaa näin ollen unkaria.
Sodan aikana hän palveli 18. Div. joukolssa
mm. pohjois-lnksrissä. Hän tuntee paljon lnke
riiäisiä henkilökohtaisesti ja on ollut aina kiin
nostunut Suomen heimoista ja suomensukui
sista kansoista. Toisen maailmansodan jälkeen
Paavo Viljanen on käynyt useamman kerran
Unkarissa. Tampereella hän on osallistunut In
keriläistsn toimintoihln. Mainittakoon. että asee
sori Viljanen on monissa tehtävissä jatkuvasti
rasitettu henkilö. joka kuitenkin aina ennättää
auttamaan Tampereen pozn toimintaa. Tampe
reella si ole aikaisemmin yhdistyksen lippua ke
nellekään palkitsemistarkoltuksesss annettu.

Varsinaisen kokouksen aikana osasto sai en
tisen johtokunnan pienin muutoksin. Paikallis
osasto päätti jatkaa toimintaa entiseen tapaan.
vuosikokouksen osallistutaan 12.3., samoin
osallistutaan kesäjuhliln Suomessa je Ruotsissa
mahdollisuuksien mukaan. pidetään yhteyttä
Helsinkiin, tilataan ja tuetaan mm. tiedoituksiiia
Viestiä. tuetaan Inkeri-kotia ja osallistutaan it
senäisyyspäivän viettoon. Samassa tilaisuudessa
osasto päätti tukea Inkeri-kotia 150 mkzn sum
malla.

Tilaisuuden lopussa Väinö Kekki puhui niis
tä tavoitteista. jotka yhdistys on ottanut suo
rittaakseen. Materiaalin talletus, Inkeri-koti ja
historian kirjoittaminen on saatava päätökseen.

Kokouksessa toimi puheenjohtajana Väinö
Kekki ja sihteerinä osaston sihteeri Ella Korkka.

EFI

Helsingin paikallisosasto

Tämän vuoden ensimmäinen tilaisuus pidet
tiin sunnuntaina tammikuun 22. p:nä Stadionin
Iuentosalissa. Tilaisuus alkoi entiseen tapaan
klo 14. Väkeä oli kohtalaisen runsaasti. Tilai
suuden avasi opettaja Eino Virolainen. jonka
säestämänä aluksi velssttiin virsi 36. Tämä
vuoden ensimmäinen tilaisuus aloitettiin har
taasti. Siihen johdatteli meitä rovastimme Matti
Vironmäki. joka piti hartauspuhsen. Hovastin
puheen jälkeen laulettiin virrestä 170 säkeistöt
i-2. Tämän jälkeen seurasi hyvin mielenkiintoi
nen rainaesitys. Lehtori Tornia esitteli ja ker
toi vanhoista ikooneista. Kuvat olivat otetut
vanhoista katolisista kirkoista. kuten Kreikasta
ja Italiasta, olipa muutamia kuvia Moskovan ja
Leningradin vanhoista katedraalelstakln. Flaina
esityksen jälkeen Aino Tuutti ja Kerttu Susi
lauloivat hengellisen dueton On Herra suur'
Heitä säesti op. E. Virolainen. Väliajalla ahke
rat emäntämme tarjosivat hyvät kahvit suussa
sulavien piirskoitten kera.

Väliajan jälkeen ohjelma jatkui. Väino Pie
taer Kekki kertoili kotoisesti mielenkiintoises
ta Amerikan-matkastean. Laulettiin yhteisesti ja
reippaasti Taivas on sininen ja valkoinen op.
Virolaisen säestyksellä. Lopuksi op. Virolainen
vetoosi kaikkiin laulua harrastaviin ysiäviimme.
että Inkeri-kuoro saisi lisävoimia. Tähän ka
hottaa sekin. että ensi kesänä pidetään jäl
leen kesäjuhlat Helsingissä heinäkuun 8-9. päi
vinä. Hyvät inkerilälsetl Tulkaa laulamaan mel
dän omaan kuoroommei Meillä on jo hyvä poh
ja. Johtaja meillä on hyväl Mutta lisävoimia tar
vitaan. siis tervetuloa laulamaenl

Seuraavan kerran kokoonnumme Stadionilla
helmikuun 26. pznä. jolloin pidetään paikallis
osaston vuosikokous. Tervetuioai

K. S.

TIEDUSTELU
Etsin Juhana ja Katri Häkkinen-nimisiä henki

Ioitä Kupanitsan seurakunnan Sepitsan kylästä.
Ikä n. 50-55 v. Tiedustelee Anna Himanen, osoi
te Niittytie 2. Koiviston kylä.



ANTI'l HUUHTO:

Yhteistyötä sosiaallvallan kumouksellisten kanssa
Syystalvelia 1921 tehtiinkin ensimmäinen suu

rempi yritys lehtien kuljettamiseksi Pietariin. ln
kerilälseltä Matti Haakanalta vuokrasin tällöin
panttia vastaan (7000 mk) hevosen. reen ja mis
hankin suunniteltua retkeä varten. Tavalliseen
reslattomaan työrekeen lastattiin kolme säkkiä
painavaa painotuotetta. je kolmen miehen ollessa
miehlstönä ylltimme valtakunnan rajan Metsäpir
tin Flälkkälän kylän kohdalla. Kolmantena mie
henä ja oppaana oli Preia-nimisen ammatti
salakuljettaja. Ylitettyämme rajan jouduimme lu
miseen ja jäljettomään metsään. jossa reittimma
kulki pitkin Lumleuon itäistä laitaa kohti Suojalan
kylää. Pian hevonen aikoi osoittaa väsymyksen
merkkejä, vaikka miehet koko ajan kuikivetkin
jalan kuonnan takana. Näytti siltä. että plan olisi
käännyitävä takaisin Suomeen. mutta nyt oppaanl
Preia esitti. että jos ajettaisiin rajavartioston

kasarrnin pihan lävitse, niin päästäisiin ajetulle
tielle. Ajatus alkuean näytti liian uhkerohkealta.
mutta noloa olisi kääntyä takaisinkin. Lähsnimme
kasan-his. Pihalla emme huomanneet vartiomies
tä. Otimme parhaan vauhdin ja hetkessä viile
timme pihan läpi. Plhassa oleva koira ehti hau
kahtaa vain pari kertaa. kun jo olimme ajetulla
tiellä. Kovaa ajaen sivuutimme Vuoleen kirkon
kylän aivan kirkkoaidan vierestä jatkaen matkaa
taivisia Iatoteitä pitkin Haakanan sukutaloon.
Koivukylään. Tätä ennen purimme lastimme au
kulaistalon tyhjään perunakuoppaan. Taloon tul
tuamme hevonen majoitettlln lämpimään talliin je
meidät vietiin talon saunaan. jota hiukan lämmi
tettiin päivän ajaksi. Saunan ovi suljettiin ulkoa
päin riippulukoila. ettei talon toisessa tuvassa
sijaitsevan koulun oppilaat olisi meitä keksineet.
Nukuttuamme lyhyen talvipäivän saunassa meidät
oli haettu tupaan, kestltetty ja hevonenkln val
miiksi vsljastettu paluumatkas varten. Sitä ennen
olin sopinut talon Isännän kanssa siitä tavasta,
mitan painotuotteet tolmitsttaisiin sosiaalivallanku
moukssllisten edustajalle Pietariin.

Paluumatkalla olimme varautuneet siihen. että
takaa-ajo ja etsintä olisivat käynnissä meidän loy
tämiseksemma. sillä olisi ollut uskomatonta. että
jättämiämms jälkiä ei olisi havaittu. Levännsellä
hevosella ajoimme suoraan Matoksiin. Ajoimme
hallintorskennuksen pihan läpi loilottaen reklvll
suja. tällä tavalla matkien juopuneita matkamiehiä.
Vuoleen kirkonkylään tultuamme päätimme ottaa

Iatk. ed. :nosta

selkoa etsinnän ja takaa-ajon tuloksista. Siksi
ajoimme suoraan Juho Paajasen pihaan. Huomat
tuaan meidät ikkunasta hätääntynyt isäntä ryntäsi
pihaan häätämään meidät pois. sillä noin sadan
matrin päässä sijaitsevassa teetuvassa oli lepää
mässä takaa-ajejien asalstettu porukka. Heillä oli
ollut päivällä raskas urakka. sillä Vuoleen ja Suo
jalan kylien kaikki tallit ja navetat olivat tarkas
tettu. jotta mahdollisesti niihin piilotettu hevonen
olisi löydetty. sillä miesten piilopaikkaa olisi ollut
vaikeampi löytää. isäntä Paajanen ohjasi meidät
kiireesti riihalle. josta oikotie vei meidät suoraan
Suomeen johtavalle tielle. Hän itse jäi ripottele
maan tielle heinäkarlsteita peittääkseen äskeisst
tuoreet jäljet. Fiohkaistuneina siitä. että takaa
ajajat jäivät täten jäikeemme. lähdimme pyrkimään
rajalle ensin ajettuja jälkiä pitkin. sitten umpihan
gessa. eikä enää vartiotuvan kautta, sillä emme
olleet mitään ltsemurhekandidaatteja. Fietkemme
päättyi siihen. että ylltimme rajan tuntia ennen
kuin takaa ajava. vannasti harmistunut ja pettynyt
joukko.

Vsaroista ja ponnistuksista huolimatta retksmme
jäi tuloksettomaksl. sillä Pietarissa lehtikuorma
joutui heti Sytnyi-torille tultua miliisin käsiin. Nuo
ri inkeriläinen i5-i6-vuotias poika vangittiin.
mutta kahden viikon kuluttua päästattiin vapaaksi.
kun hän alastomanakin telolttajansa edessä väitti
aina yhtä ja samaa. että tuntematon venäläinen
hänet siihen tehtävään palkkasi luvaten lunastaa
säkit sanotulla torilla. Pojan tarina oli hänelle en
nakolta syötetty, täytyy vain ihmetellä pojan roh
kautta ja kykyä hallita hennonsa.

Edellisen tempauksen jälkeen ja lumlesteiden
takia si voinutkaan ajatella samanlaista matkaa
sydäntelven aikana. Mutta sitten kun kevätaurinko
oli ohentanut Iumlpeitteen. päätin lähteä M. Haa
kanan kanssa Pietariin Laatokkaa pitkin jäitse.
Laskiaisviikolla erkanimms Metsäpirtin rannasta
euunnaten kuikumme suoraan meren seiälle.
Noln 10 km päästä rantavilvasta. kun maankupa
ruus jo peitti horisontin. suunnistauduimme suo
raan etelään. Oli Ihana kevätpäivä. Jää oli vahvaa
ja helppokuikuista. Hyikeitten hengitysrerlstä salm
me vettä itsellemme ja hevosellemme. Eväitä oli
runsaasti. Nautimme elämästä ja ihanasta päivästä.
Kiirettä ei ollut. sillä Kavaanin kylään ei ollut pitkä
matka.

IaI/r. rear. mm:



Toimiialomme Helsingin keskustassa
Vuorikadun varrella, jossa sijaitsee
suur-myymålämme.
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Päätoimittaja:
Matti Vironmäki, puh. 631 235.
Toimitussihteeri:
Yrjö Lehto, puh. 791 328.
Koskelantie 30 D 27, Helsinki 61.

KONTTORP Aurorankatu 7 A 1, Helsinki 10.
Postisiirto n:o 30636.

T1LÅU5HINTÅ= mk 6:- vsk. sekä koti- että ulkomaille.
ILMOITUSHINNAT:1/1sivu mk 100,_» n :jn n I:

Ilmoitusasioista sovittava toimitussihteerin
kanssa.

lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

INKERILÄISTEN SIVISTYSSÅÄTIÖ

Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Varat käytetään Inkeri-kodin ja Inkerin
historian aikaansaamiseen, Inkeri-aiheisten julkaisujen kustantamiseen ja. inkeri
läisten jälkeläisten opintoavustuksiin.

SÄÄTIÖN TALLETUSTILIT: KOP:n, PYP:n, HOP:n, Säästöpankkien Keskus
Osake-Pankin ja Osuuskassojen Keskus Oyzn pääkonttorit.
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[NKERILÄIS T EN VIE 5' T l
TOIMITUS: Korkeavuorenkatu 10 A 18 Helsinki 12.

Päätoimittaja:
Matti Vironmäki, puh. 631285.
Toimitussihteeri:
Yrjö Lehto, puh. 791 323.
Koskclantie 30 D 27, Helsinki 61.

KONTTORI: Aurorankatu 7 A 1, Helsinki 10.
Postisiirto n:o 30636.

TILÅUSHINTÅI mk 6:_ vsk. sekä koti- että ulkomaille.
ILMOITUSHINNAT:1/1 51v., m1, 100,_» » 70::n v) i:

Ilmoitusasioista sovittava toimitussihteerin
kanssa.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudssa.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

INKERILÅYSTEN SIVISTYSSÄÅ/'ITIÖ

Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Varat käytetään Inkeri-kodin ja Inkerin
historian aikaansaamiseen, Inkeri-aiheisten julkaisujen kustantamiseen ja inkeri
läisten jälkeläisten opintoavustuksiin.

SÄÄHÖN TALLETUSTILIT: KOP:n, PYP:n, HOP:n, Säästöpankkien Keskus
Osake-Pankin ja Osuuskassojen Keskus Oyzn pääkonttorin

SÄÄTIÖN OSOITE: Huopalahdentie 10 A 20 Helsinki 33. Puh. 48 76 19.

Kansikuva aamu Tunturin vallan vlrkamiahli mannainä aikoina. Iammaaaa vasemmalta: Adam
Ruotsi. Sakari Kapanen. maahan-an aihtaari, maaherra. Juhana Kamppi. kunnanidrjuri Voikov ja Matti
Partanen. seisomaan vasemmalta: Juhana Tolvokalnan. Adam laakkimainon. Paavali Pöllö. Heikki
Rühl, M. Klippa. Ryynali Ia Pokka Ranki. - Vaiok. Ilin. E. Miina.



Maisteri Yrjö Lehto

Me ihmiset saamme usein odottamattomia sanomia. Harvoin kuitenkin ne
tulevat niin täydellisenä yllätyksenä kuin maaliskuun 2 päivänä levinnyt tieto,
että lehtemme toimitussihteeri, maisteri Yrjö Lehto on siirtynyt ajan rajan
taakse. Hänen poislähtönsä tapahtui, kuten allaolevasta muistokirjoituksesta ilme
nee, kesken kaiken työmatkalla, kun hän oli kaupungilla hoitelemassa lehtemme
ja yleensä inkeriläisten asioita.

Edellisenä iltana Kestikartanossa järjestetyssä juhlassa maisteri Lehto käytti
viimeisen puheenvuoron. Siinä hän kertoi suurista väestösiirroista, joissa oli jou
tunut olemaan mukana. Hänen lyhyen puheensa yhtenä ajatuksena oli, että meidän
ci tulisi muistella vain menneitä vaan on toivorikkain mielin katsottava tulevaisuu
teen ja tehtävä työtä vaikeissakin olosuhteissa. Puheen jälkeen keskustelin
lehtemme tämän numeron sisällöstä, jolloin maisteri Lehto sanoi työtarmoa
uhkuen: Ainehistoa on sopivasti. Yritetään tehdä niin hyvä kuin suinkin.
Kumpikaan meistä ei osannut ajatella, että lehden ensiaukeamalle olisi pantava
surukehyksiin toimitussihteerin nimi. Jos milloin niin nyt ovat toteutuneet usein
lausutut sanat: jokainen hetki voi olla viimeinen ja jokainen hyvästijättö ikuinen.

Toimitussihteerimme, maisteri Yrjö Lehto oli syntynyt tammikuun 27 p:nä
1904 Mikkelin maaseurakunnassa. Hän toimi m.m. Sisäasiainministeriön siirtoväen
osaston toimistopäällikkönä ja johti evakuointia. Myös hän oli paljon mukana
Siirtoväen Huollon asioissa. Sanomalehtialalla maisteri Lehto oli ammattimies,
jonka asiantuntemusta monet lehdet saivat käyttää hyväkseen. Inkeriläisten Viestin
toimitussihteeriksi hän lupautui viime joulukuussa. Työpäivä jäi lyhyeksi ja suun
nitelmat kesken. mutta muisto säilyy. Maisteri Lehto oli taiteen ystävä ja rakasti
kaikkea kaunista. Hän jätti riveihimme aukon, jota on vaikea täyttää.

Matti Vironmä/ei



YRJÖ LEHTOA MUISTELLESSA

Tuli puhelinsoitto. . .

Tuli puhelinsoitto 1942. 'Täällä toimis
topäällikkö Yrjö Lehto. Toivomme, että Te
ottaisitte Tampereen leirien päällikkyyden.
Asialla olisi mlinen kiire.

Tampere alkoi toimia. Tuli useita puhe
linsoittoja, mutta eräs oli kiireinen. Täällä
Yrjö. Olin kuultavana. Joudut
Terve.

Tuli puhelinsoitto viime vuoden lopulla.
'Täällä Yrjö. Vieläkös kerran asetruisit in
keriläisten asialle. Otit vuoden vaihteessa
asiamiehen tehtävät. Panit asiat luistamaan
kiireisesti. Lyhyen ajan sisällä järjestelit
kymmenittäin käyntejä eri virastoissa ja lai
toksissa. Olit lämmennyt asialle. Näit, että
paljon on tehtävissä.

Tuli elinsoitto. 'Täällä rouva Lehto.
Mieheni on poistunut. Vajaa neljä tuntia
' 'semmin soitit min e ja laadit suun

nitelman, tiivün suunnitelman kahdeksi
koksi eteenpäin. Siihen mahtui paljon käyn
tejä. Olit tulossa juuri Tarmosta, jossa sovit
tapaamisen seuraavaksi päiväksi. Tällä mat
kalla poistuit elävien joukosta Stockmannin
edustalla.

Tieto tuntui uskomattomalta. Tyrmistyt
tävältä. Ero kaihoisalta. Heräsi avuton huu
dahdus: Miksi näin piti tapahtuman?
Miksi juuri Sinä sait iäisyyskutsun, Sinä,
jota me kipeästi tarvitsimme. Nöyrä alistu
neisuus valtasi mielen. Hän, joka Sinulle
antoi viimeisen käskyn, vain Hän tietää

Sl.

Kaksikymmentäviisi vuotta olimme yh
teistoiminnassa. Toisinaan hyvinkin tiiviisti,
toisinaan ' eammin. Nyt olivat taasen
tiemme yhtyneet ja toimikenttä oli laaja.
Sinun avullasi olisimme saaneet paljon ai
kaan. Inkerikoti ja Inkerin historia olivat
tavoitteinasi. Näistä asioista kirjoittelit ja
puhuit. Vuodatit kaiken tarmosi. ' '
näytti luistavan hyvin. Toisin oli määrätty.
Sinun tarmosi on sammunut. Sinun aske
leesi eivät enää kuulu. Paljosta, paljosta
olemme Sinulle kiitollisia. Vaikeinakin ai
koina seisoit reilusti paikallasi ja toimit
pelkäämättä. Veli, ystävä Yrjö, lepää rau
hassa! Muistosi, valoisa muistosi
tos, Yrjö, kaikesta!

Väinö Pietari

Kurki

On ilma viilennyt ia
kurkiauraa nyt
pois obiaa opas
kaukornaalle vihreälle.
Kiila lentää verkalleen,
vain ksi iloinen on
yksi arki, jokin buriapäinen.

Se liitää piluiin päin
o ta kiirebtäin.

älle eaästyksen tuirnan
opas antaa:
- Jos maa lie lämminkin
niin muista, kuitenkin on
rakkain sulle synnyinrnaasi armas!

Muista koiuuin bumina
ia se toinen rinnernaa,
jossa äiti kerran
lentäuän sun näki!
Se muista ainian,
et muuten ystävän,
voi tulla kurieksi sä oikeaksi!

Jo banki peittää maan.
Nietokset soittaa vaan . . .
ei lintuin äänet lainkaan
kaiu taivaballa.
Vaan 'ossain kaukana
siellä uriet ruikuttaa.
Ne lwniselle synnyinrnaalle kurnattavat.

E. Kolrnanoasi.
Saana. Anni Pukki.



Vie sille, jolla ei ole!
Eräänä iltana naapurini toi minulle lnkeriläisten Viestin. Kun luin sitä, huomasin

sanat: Ota kynä ja kirjoita, voit jopa kilpailussa saada palkinnon. Ajattelin, että
kirjoitan. vaikka maallista palkintoa en saisikaan. Ehkä saisin jonkun syntisen joh
dattaa Jeesuksen luo Häneltä pelastuksensa vastaanottamaan. Sanotaan taivaan
iloitsevan yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Silloin klrjoituksenlkin kuu
luisi kiitoksen ja ilon alueelle. Näin ollen sain käskyn kirjoittaa Inkeriläisten Vies
tlin. Olen myös inkeriläinen, vaikka olen jo vanhentunut täällä Ruotsissa. lkäni on
74 vuotta.

En voi olla kirjoittamatta suuremman Herran käskystä, joka kerran sanoi minulle:
Minä Herra annan sinulle tehtävän. Minä luotan. että sen teet. Sen jälkeen sanoi:
Sinulla on kyllin leipää ja maitoa, mene vie sille, jolla ei mitään ole. Nyt minä

neuvonkin ihmisille paikan. mistä voi saada elämän leipää ja Jumalan sanan maitoa.
Se tapahtuu silloin, kun me itse kuolemme ja meille annetaan luvattu lahja, toinen
Puolustaja Pyhä Henki. joka ottaa Jeesuksen omasta ja meille julistaa (Joh. 16:15).

Olln nuorena miehenä 20 v. ikäisenä sairas. Huumiissani en voinut liikahtaa
kaan, ja maalliset lääkärit todistivat, etten enää parane. Mutta sieluni voimat olivat
suuret. Lauloin ulkoa Jeesus paras ystäväni. Uskova äiti ja pyhäkoulun opettaja
rukoilivat luonani. Sanoin heille: Vieläkö lie taivaassa parempi olla, kun minulla
nyt on. Yöllä jouduin horrostilaan. Näin että ihminen toi palan leipää ja sanoi:
Syö tämä leipä. Minä otin ja söln sen. Huomenna päivällä tuli sama ihminen ja

antoi minulle paperin, jossa oli kirjoitettu: Jeesuksen Kristuksen Jumalan Pojan
veri puhdistaa sinut synnistä ja parantaa. Siitä aloin toipua, nousin Ialoiileni ja
menin yksinäiseen paikkaan rukoilemaan. Olin parantunut. Siitä on yli 50 v. Sen
jälkeen en maallisia lääkkeitä ole tarvinnut. Olen kaikki raskaammat työt tehnyt
ja vieläkin vanhuuteni päivinä olen ollut terveenä. Kiitos ja kunnia olkoon isälle.
Pojalle ja Pyhälle Hengellel

Eräänä yönä täällä Ruotsissa heräsin siihen, että kuulin sanat: Vie leipää ja
maitoa sille, jolla ei mitään ole. Samalla näin ikäänkuin llmielävänä silmäini
edessä erään entisen naapurini synnyinmaaltani. Hän oli aikoinaan ollut kiroilija.
jota olin karttanut. etten olisi joutunut kuulemaan kirosanoja. Olin asunut täällä
Ruotsissa jo 15 vuotta enkä ollut tuosta naapuristanl kuullut mitään. Mutta mai
nittuna yönä näin hänet ikäänkuin tiellä rautakahleihin sidottuna ja minulle sanot
tiin: Vie tuolle sldotulle miehelle leipää ja maitoa. Sinulla on riittävästi, mutta hä
nellä ei ole mitään. Hän kuolee nälkään. Otin raamatun sillä ymmärsin, mitä lei
pää ja maitoa minun tulee viedä hänelle. Kun avasin raamatun, oli silmieni edessä
parhaimmat sanat, mitä parannukseen tarvitaan. Kirjoitin ne raamatun sanat ja
sen näyn. mutta en tietänyt, missä maassa hän elää. Tiedustelin ja sain osoitteen
Suomeen. Lähetin hänelle sen sanomanl. Hän olikin sairastunut vanhuuttaan ja
sai kirjeeni vielä elossa ollessaan. Sen jälkeen hän on kuollut.

Ei ole meidän tiedossamme eikä meidän kunniamme. jos halpana tomun lap
sena annetaan meille taivaalllnen viesti jollekin avuksi. Mutta se on sitä, niin
kuin Herramme Jeesus sanoo: Minun iloni olkoon teissä (Joh. 15:11). Hän
iloitsi Isän voimasta. että Isä täytti Hänen tahtonsa. Meillä on lupa Häneltä,
että voimme iloita Hänen voimastaan. Ei ainoastaan pelastuksestamme ja Hänen
läsnäolostaan, jota me usein saamme. mutta silloinkin kun me joudumme tuoma
reiiten eeten Hänen nimensä tunnustamisen tähden, Hän sanoo. että ei teidän
tule peljätä, sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään
kykene vastustamaan (Luuk. 21:15).

Näin halpa kun olen, jouduin oppineiden miesten edessä tunnustamaan. että
seuraan Jeesusta. Silloin he voimakkaasti nousivat minua vastaan: Sano nyt
meille, miten sinä seuraat Jeesusta. Menetkö sinä Hänen rinnallaan, vai Hänen
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perässään. Näetkö sinä Hänet? Vastasin: Minulla on sydämessä silmät ja
korvat. Minä näen Hänet ja kuulen Hänen äänensä ja seuraan. Siihen loppui
vat vastaväitteet. Jeesuksen lupauksen sanojen totuus ilmeni niin nopeasti, jota
en minä itsestäni olisi pystynyt vastaamaan. Jeesus antoi suun ja viisauden.
Minä lloltsln Hänen voimastaan. Sillä Hän on tie totuus ja elämä (loh. 14:6). Me
olemme Hänen todlstajansa.

Olen itse nähnyt, kokenut ja maistanut. kuinka suloinen on Herra. Näin elä
män Herran seisovan edessäni. Näin Hänet aivan kuin toinen ihminen olisi seis
syt edessäni. Mutta Hän ei ollut ihminen. Hänen kasvonsa ioistivat hyvyyttä, Iern
peyttä ja rakkautta niin valtavasti, että ihmismieii ja kieli ei pysty ajattelemaan
kaan. Vaikka minulle silloin olisi sanottu: Ole koko maailman kuningas. ole
aina nuori ja terve, hallitse maata kun tahdot, elä missä maanosassa tahdot.
kaikki annetaan sinun valtasi alle, en sittenkään olisi vaihtanut Hänen rakkaut
taan, joka edessäni seisoi. Sanoin Hänelle: Sinun käsiisi annan minä henkeni.
Paavali myös todistaa siitä, että hänet oli temmattu kolmanteen taivaaseen. Oliko
hän ruumiissaan vai poissa ruumiistaan, en tiedä. Jumala sen tietää. En vertaa
itseäni Paavaliin. vaan olen halpa tomun lapsi. mutta sama Henki tempasi mi
nutkin taivaaseen. Silloin ei ruumiissanl nähty elämää. Mutta minä elin täydelli
sempää elämää kuin koskaan ennen hengessäni. Sen tähden todistan Jeesuksen
sanat todeksi niin kuin on Raamatussa kirjoitettu: Joka uskoo minuun, se elää
vaikka olisi kuollut, eikä yksikään joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. (loh.
11:26). Uskotteko sen? Uskokaa, eläkää ja tehkää niin kuin Raamattu kirjoittaa,
niin saatte iankaikkisen elämän.

J. Jänls

Verho

'raaskin vuotta aiottaen
monen mieli tämä. on.
Oi jos saisin raon pienen
uuden vuoden verhohon.

Verho kyllä pysyy meiltä,
kiinni melko lujasti.
Täytyy kulkea vain teitä
aukaistuja. päJväksL

Päivä kerrailansa riittää,

emme
Siunatkohon armostansa
Ben-a meille vuoden tään.

LIISAMAKARA

Unohtumaton katse

Nuo kasvot jäivät mieleeni. Niiden ilme oli
hätäinen. tuskainen ja täynnä kärsimystä. ja
kuitenkin niistä samalla loisti sanomaton rak
kaus. Sitä katsotte ei kertakaikkiaan voinut
väistää. se tavoitti samalla tavalla viimeisessä
penkkirivissä istuvan aran nuoren kuin arvok
kaan, iiperikauiaisen papin etupenkissä.

Tämä pysåhdytti minut viime kesänä Orimat
tilan kirkossa katsellessani Vspahtajan kasvoja
aittaritaulusta. Kävelin ympäri kirkkoa laidasta
toiselle ja joka paikassa kohtasin tuon saman
katseen. Olisin halunnut paeta sitä. juosta
mahdollisimman kauas kirkosta. mutta en voi
nut. Jos olisin nähnyt niissä silmissä koston
halua. vihaa ja katkeruutta. eivät ne olisi vai
kuttaneet mlnuun. Silloin olisi ollut helppo
unohtaa kaikki, mutta nyt siltä kärsivästä kat
seesta loisti rakkaus. joka teki kaiken vasta
rinnan turhaksi. Tuntui siltä kuin tuo koko
olemus olisi huokunut yhtä ainoata sanomaa:



Hän on haavoitettu meidän riltkornusternme
tähden. runneltu meidän pahain tekojemme
tähden, rangaistus oli hänen päällään. että
meillä rauha olisi.

Tuosta sunnuntai-illasta on kulunut nyt jo
yli puoli vuotta. Monesti olen yrittänyt unoh
taa koko tapahtuman. mutta aina uudestaan
ja uudestaan nämä kasvot ovat palanneet etee
ni ja aina yhtä elävästi.

Niissä heijastuu koko ihmiskunnan ja kristit
tyjen pahuus. Ja niistä voi nähdä. kuinka ihmi
sst yhä jatkuvasti naulaavat Kristusta ristille
ja huutavat vihaisina ja loukkaantuneina: Ris›
tlinnaulitse. Ristiinnaulitsei Näen myös aina
Kristuksen silmistä sen syvän tuskan ja mur
hsen. kun Hän joutuu toteamaan. kuinka omat
opetuslapset niin usein sanovat: TotIsesti en
tunne sitä miestä. Se katse paljastaa myös
säällmättä oman pahuuden. omahyvälsyyden
ja Itsekkyyden ja näyttää kuinka paljon rehel
lisempiñ itselleen ja lählmmäisilleen ovatkaan
ne. jotka eivät kutsu itseään uskoviksi. kuin
minä. joka puhun siitä kaikille. ja kuitenkin
katkerasti huomaan. että elämäni ja puheeni
ovat täydellisesti ristiriidassa keskenään. Sil
loin on aina pakko huudahtaa: Mene pois
minun luoteni. sillä minä olen syntinen ihmi
neni

Mutta miksi Kristuksen silmistä sittenkin
kaikesta huolimatta kuvastuu rakkaus ja an
teeksiantamus? Miksi en saa jo vihdoinkin
kuulla tuomiotani itsestäni. miksi ei minua kar
koiteta Hänen luotaan niinkuin kerran tapahtui
paratiisissa? Miksi Kristuksen kasvojen ilme
si koskaan muutu? Tuo kummallinen rakkaus
vangitsee minut. se jähmettää paikoilleen ja
pakottaa yhä uudelleen nielemään tappion ja
alkamaan alusta.

Tätä en kertakaikkiaan pysty ymmärtämään.
Kuulen vain äänen slsältäni. joka sanoo ml
nuile. että tässä on Jotain sellaista. jota ei saa
kadottaa. Sen kuitenkin tajuan. että on ole
massa Jotain suurempaakln kuin tämä elämä ja
minä Itse ja että siltä kannattaa pitää kiinni.

MARKKU PYYSIÄINEN

Ylläolevan artikkelin kirjoittaja on 11-vuotias
lnkerilälstsn vunuklta. Toivottavasti tolsetldn
vunultat ja muutkin muistavat lehtelmme

ldrjeimltslliaan.

Settäin
raittiuslupaus

Enhä mie olt silloin viel mustsialspojan kok
koinenkaa, ko issäin teän jutun kertoi. mut ei
se voa uo unohtunt miun mielestäin.

Sattui neättäks seilain. jot settäin mänj joil
lekkii ostoksli Kroasselloo. Muutenha se ois
oltkii oikee mukava ostoskeskus. mut ko siel
olj kaiken muun hyvän lisäks se Verssjäginän
tsainol, mis tsajun sekkaa monet panniit sitä
kuuluisaa kuperkeikkavettä. ni se vei monet
asiat pliai.

Setäkii löye siel sopivaa seuraa ja aika ku
lui ihan huomaamatta. eikä se syyatalven iita
plmmee niin kovin kauvaa viivyttelekkää nur
kan takan. Miehet aikoivatkil tehhä iähtöjää
settääinkii olj ostokset teht ja istui rekkee sekä
antoi hevosen lähteä käymäjalkaa kottil päin.

Hevonenha ties ja tuns sekä Isännän tavat.
että tien suorat jos mutkatkii. - Talvisaikaanha
meil ajettii sitä oikotletä Kroasseion peltoau
kiait Kalaniston siwuite Fiouteelan alitse. Fiyt'
ojan ja Klvlk'ojan rantaa pitkin kyilää.

Siln Fiouteelan alapuolel olj kappaleen mat
kaa sellaista lepikkoo. mikä kuului Maksirnois
ten karjamoahan.

Vaik settäin el oitkaa mlkkää arka poika. ni
sattui heä just siin lepikon vaihell havahtum
maa. ko hevonen vähän ninku peloissaan kore
kahti. Setä roikkas sitä ohjasperil vähän sel
kää ja ärähti. jot mitä siin korskut ja silloin
se tapahtui! Ihan siin tien vieres Ieplkoe kuu
lui jotakii outoo eäntä ja settäin oattel. jot
ei se volmlttää muuta olla. ko Itse paha henk.
ko se aikoi hakata käsiään yhtea ja nauraa
kamaial eänel...i Hevonankil koapsahti mä
nemää täyttä laukkaa ja settäln peätti mie
lessään. jot el ennää milloinkaa mee sellaisee
ryyppyseuraa Istumaal

Miekli kauvan aikaa usoin, jot paha henk
se tosiaan säikäytti silloin setäjäin. Vast mon
ta vuotta myöhemmin kuulin itse samanlaista
kamalaa nauruu ja mlui seivis. jot meteäkanatha
ne nauraa sil viisli.

A.l.



Laamanni Harry Brotherus 75 v.

Helmikuun i6 päivänä tänä vuonna täytti tun
nettu lakimies. laamanni Harry Brotherus
75 vuotta. Helsingissä syntyneenä ja kasvaneena.
koulunsa käynaenä ja opintonsa suorittaneena
tuntuu ehkä ihmeelllseltä. että hänellä on ollut
heimoaaia hyvin läheinen. Me lnkeriläiset tun
nemme hänet lämpimänä ystävänämms. Erikoi
sesti sen tulimme huomaamaan viimeksi käydyn
sodan aikana. Hän oli ellloin valmiina lähtemään
Saksaan vuonna 1943 tehtävänään selvittää sinne
joutunelden Inkeriläisten asemaa ja heidän mah
dollista siirtämistään Suomeen. Pelkkäämättä
mitään hän hoiti tämän vaikean tehtävänsä. Mo
net olivat na neuvottelut. joita hän siellä joutui
käymään useitten viranomaisten kanssa. Valvo
Iaan säästämättä hän liikkui siellä ja koetti hen
kilökohtaisesti ottaa yhteyttä inkeriläiailn ja siten
tutustua pakan päällä heidän kohteiuunsa ja
asemaansa siellä.

Me saamme olla suuresti kiitollisia laamanni
Brotherukselle siltä työstä. jonka hän suoritti
sodan aikana Saksaan joutunsiden hsimomme
jäsenten hyväksi. Hänen ansiotaan oll. että siellä
olleiden Inkeriläisten asema parani ja suurin osa
heistä pääsi siirtymään Suomeen. pois Hitlerin
Saksan tyoorjuudesta. .lo tämä tyo osoittaa suur
ta helmorakkautta. joka laamanni Brotherukselle
on Suomen sukua kohtaan. Se ei ollut nyt sodan
aikana syntynyttä. vaan jo nuoruudessa omak
suttual Me toivotamma hänelle kiitolllsina Kor
keimman slunausta

On paikallaan tässä yhteydessä mainita. että
laamanni Brotherus on tästä Saksassa suoritta
mastaan työstään onnistuneesti kertonut viime
vuonna iimestynaessä_kirjassaan. Siinä on oma
osansa: Inkeriläisten asialla. Tämä kirja on
meidän Inkeriläisten syytä hankkia itsellemme ja
iukaa se. Se avartaa omalta osaltaan tietoamms
hsimomme jäsenten vaiheista raskaina sodan
vuosina vieraalla maalla.

Kirjan nimi on Harry Brotherus: Vselteva oi
keus. Se kuuluu tältä osaltaan jokaisen Inkeri
läisan kirjahyllyyn.

A. K.
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Keskiviikkona maaliskuun i p:n iltana kokoon

tui joukko Inkeriläisten yhdistyksen ja Sivistys
säätlön edustajia Helsingissä Kestikartanoon viet
tämään juhlaa. johon laamanni ja rouva Brothe
rus oli kutsuttu kunniavisraaksi. Pitämässään pu
heessa kunnlavieraamme muisteli toimintaansa
Saksassa sekä niitä tekijältä. jotka olivat johta
neet hänet myötämlaliseksi Inkeriiälskysymykselle
ja helmotyölle yleensä. Monissa illan mittaan
pidetyiesä puheissa muiateltiin noita aikoja ja
vaikutelmia vaikeiita vaeiluavuoslta. Erityistä läm
pöä antoi tllalsuudslle se. että mukana oll neljä
sellaista Inkeriläistä, jotka laamanni Brotheruksen
toimenpiteiden tuloksena pääsivät pois Saksan
tyoleireiltä ja siirtyivät Suomeen.



RUOTSIN PUOLELTA

Kirjoitetaanko inkerin historia
tämän sukupolven aikana?

- inkerin väestö on alunperin osaksi savo
iaista alkuperää. joka muutti lnkerinmaalle 1600
Iuvuiia maakunnan kuuiuessa osana Ruotsin
valtakuntaan. inkerissä on säilynyt puhtaina
monia murretutkijolta kiinnostavia ltämurteiden
sanontoja. Siellä säilyi myös kyläkulttuurl. jo
hon kuului voimakas kansallisten tapojen ja
sananmahdin arvostaminen. Helmon kokemat
monet vaikeudet ovat muovanneet Inkerilälsten
kristiliisyyden yksliölliseksi ja kirkon perinteitä
kunnlolttavaksi.

Näin kertoi pastori Juhani Juntunen esitel
möldessään aiheesta Inkerin kansan valheet
ja sen pohjalta syntynyt kristillinen näkemys
Ruotsin inkeriiäistan taivipäivien päätösjuhiassa
Forsin seurakuntatalolla Eskiistunassa sunnun
taina. inkerin kansa on sitkeästi pitänyt kiinni
suomenklelisestä kulttuurlstaan. vaikka maa
kunta 1700-luvun alusta lähtien Pietari Suuren
valioituksen jälkeen on kuulunut Venäjään ja
myöhemmin Neuvostoiiittoon. Osa lnkeristå lii
tettiin vuonna 1920 Viroon. Kymmeniätuhansla
inkeriläisiä pakeni toisen maailmansodan jäl
keen Suomeen ja suuri osa jatkoi matkaansa
Ruotsiin. missä nyt inkeriläisten omien arvioi
den mukaan asuu noin 16 000 inkeriläistä.

- inkeriiäisten Ruotsiin muuton hsitoriasta
on aikomus tehdä tutkimus Lundissa. kertoi
inkerin keskusliiton puheenjohtaja Oskar Hi
miiåinen. Ruotsissa olevien jäsenseurojen
avulla kerätään valokuvia ja muuta aineistoa
sekä tätä tutkimusta että Suomessa suunni
teltua inkerin historiaa varten. Himiläinen il
maisi huolestumlsensa siitä. että inkeriiälsten
rivit ovat huoiestuttavasti harventuneet ja lap
set ovat kokonaan ruotsaiaistumassa.

Myös Eskilstunan inkerin Suomalaisen Ker
hon puheenjohtaja Juho Kemppi. joka toivotti
lauantai-iltana i0GT:n taiolie kokoontuneet juh

Iavieraat tervetulleiksi. pelkäsi että lapset kym
menen vuoden kuluttua eivät enää tiedä. ketä
inkerin suomalaiset ovat. Kuitenkin hän uskoi.
että perinteinen kulttuuri voidaan säilyttää va
paassa maassa. koske näin on pystytty teke
mään veikeammlssakin olosuhteissa.

Suomesta saapunut vieras. johtaja Väinö
Kekki. toi tervehdyksen helmoveljiltä Suomessa
ja kertoi laajoista suunnitelmista. mitä Suo
men inkeriiäisten parissa on syntynyt. Yhteinen
lehti Inkerllälsten Viesti pyritään tekemään koko
heimon yhdyssiteeksi ja siihen halutaan myös
uutisia Ruotsin inkerliälsten toiminnasta ja ta
voitteista. Myöskään nuoria ei unohdeta. Tär
kein suunnitelma on kuitenkin Inkerin historian
kirjoittaminen tämän sukupolven aikana. Aja
tuksen takana on useita suomalaisia tiedemie
hiá ja myös Ruotsissa asuvat inkeriläiset voi
vat oiia apuna tietoja ja valokuvia kerättäessä.
Varsinkin 30-Iuku lnkerlssä on suhteellisen tun
tematon. inkerin kodin saaminen Helsinkiin on
kolmas suuri yritys. Rahankeräys on jo tuotta
nut 30 000 nykymarkan alkurahaston ja tukea
saadaan myös julkisilta laitoksiita. Kodista on
tarkoitus muodostaa koko heimon yhteinen
kokoontumlspalkka. missä inkeriläiset saavat
tavata toisiaan.

Lauantain iilanvietossa esiintyi myös Västeräsin
inkerin kerhon iaulukuoro esittäen Eskllstunan
inkerin kerhoile. sepitetyn kiitoksen. sekä Suo
men laulun Tuonen lehto, öinen lehto ja
suomalaisia kansanlauluja. Simo Korpelainen
Väesteräsista esitti hauskoja murrejuttuja ja
Gävlen edustaja Aatami Vainikka lausui tilai
suutta varten kirjoittamansa runon Lauantai
iita. Lausuntaa esitti myös rouva Hilma Kemp
pi. joila oli oikeuden sihteerin osa hupailussa
syytetty. syytetty oli erinomaisen hauska

näytelmä. jossa tosin kaipasi hiukan teräväm



Mietteitä Eskilstunan talvipäiviltä
Päivät onnistuivat erinomaisesti - kiitos pai

kallisten toimihenkilöitten. He huolehtivat kaikesta
suurenmoisesti. Ohjelmaa oli riittävästi. ohjelma
oli monipuolista. Kirkko täyttyi hartaasta kuulija
kunnasta. Flupatteluhetken olivat antoisia.

Keskusteluissa uhkui tyytyväisyys ja vannuua
tulevaisuuteen. heljaetuksena oli kuitenkin pelko,
pelko jälkeläisistä. Toivatko he lapsensa Ruotsiin
ruotsalaistumaan. Ei sittenkään. Fluotsinkieli on
omaksuttu, se on välttämättömyys. mutta ei kieli
poista lnkeriläisyyttä. Oikea kasvatus vetää jäl
keläiset heimolliseen iimapilriin kieiirajolsta vä
littämättä.

Te - Fluotsin Inkeriläiset - olette osanneet
asennoitua elämään oikealle tavalla. Te ette
jääneet Värmlsnnln metsiin kuin hetkeksi vain.
kun tlanne vakiintui. Te hakeudultte parempiin
olotiioihin ja Te kaikki olette tänä päivänä ase
massa, jota voimme kunnioittaa. Kun vierailee
Teidän kodeissanne tämä myänteisyys näkyy
kaikkialla. Kotienne kauneuden rinnalla havaitsee.

pää ohjausta. Tuomarina oli Antti Kupri ja
muissa osissa Juho ja Hilma Kemppi. Lasse ja
Elsa Kujanpää ja Pentti Pentikäinen.

Viljo Suonvieri sai runsaat suosionosoitukset
kanteleensoitostaan. Ohjelmassa oli myös väri
elokuva inkerilälsten viimekesäisiltä juhannus
juhlilta Örebrosta. Maukkaitten piirakoitten ja
kahvin jälkeen siirryttiin tanssiin. jonne ilmaan
tui runsaasti nuorisoa.

Talvijuhlat jatkuivat sunnuntaina jumalanpal
veluksella Forsin kirkossa. missä saamasi pas
tori Juntunen ja rlpplpuheen piti pastori Juhani
Rekola. Kirkossakävljöitä oli parisensatas ja
yhtä runsaasti oli osanottajia päätöstilalsuudes
sa Forsin seurakuntataiolla. Täällä puhuivat
johtaja Kekki. ElSKn puheenjohtaja Kemppi.
keskusliiton puheenjohtaja Himilälnen sekä pas
tori Juntunen.

Lehdellemms lähettämässään kirjeessä pu
heenjohtaja Juho Kemppi sanoo: Mielestäni
tällaisille juhlilia on suurikin merkitys keskuu
dessamme. Siellä voimme tavata tuttuja ja
muistella menneitä ja mikä on tärkeintä säi
lyttää suomalaisuutemme. jonka puolesta esi
isämms ovat vaikeissakin olosuhteissa taistel
leet ja säilyttäneet suomalaisen kielen ja suo
malaisen mielen. Tervetuloa toistekln Eskilstu
naanl
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että inkerilälsyys Teidän kodeissanne elää. Se
todistaa. että rinnan elintason nousun on Teissä
vahvistunut voimakkaana heimoustunne ja jos
mikä. niin tämä on olennaista juuri vieraalla
maalla. Teidän huoienpitonne jälkelälsistänne on
esimerklllistä. Te huolehdltte heidän tulevaisuu
destaan. Te haluatte jättää heille vielä paremman
olotllan kuin nyt on Itsellänne. Te haluatte antaa
heille pätevän ammatillisen koulutuksen ja Te
olette menneet pitemmiillekin. Upsalan ja muit
ten yliopistojen kirjoissa on Teidän jäikelälslänne
opiskelijoltten iuetteloissa. Kun tällä tavalla hs
saavat vanhemmiltaan vankan aseman. tulevai
suudessa on luonnollista. että he kunnlolttavat
vanhempiaan. Tällä on paljon saavutettu.

Kun Te sitten oikealla tavalla tuotte heille
silmien eteen kuvaukset. miten Te olette kovia
kokien ja sitkeästi ponnisteilen nykyiseen ase
maan päässeet. kunnioitus yhä kasvaa. Kun Te
tähän kerrontaanne oikealla tavalla sisäilytätte
koko heimomme vaellukset ja kestetyt koetukset,
heissä pakostakin herää kunnioitus menneitä
polvia kohtaan. Helssä herää rakkaus heimoaan
kohtaan. Sama valkea taival. mikä on ollut van
hemmilla. on ollut koko ketajsisella heimollamme.
Kun tämän kaiken heille kerrotte totuudenmukai
sena. he tulevat pakosta tuntemaan ylpeyttä
kuuluessean juuri tämän heimon jäikeläisiin.

Teidän on osattava herättää heissä uteliaisuus
mennyttä kohtaan. Työ on hlenovaraista, mutta
slunausrikasta. Tyrkyttämäilä emme suuria saa
vuta. On saatava syntymään harrastus.

Heimoustunteen Ilmenemismuodot heissä tule
vat olemaan erllaiset. Helssä ei luonnollisestikaan
synny kaipuuta inkeriin. Sen maaperä on heille
outo. Tähän ei ole pyrittäväkään. Se riittää. kun
heissä herää kunnioitus menneitä polvia kohtaan.
Se riittää. kun he ylpeillen tunnustavat kuulu
vansa lnkerin heimon jälkeläisiln. Sanotaan. että
ylpeys käy iankeemuksen edellä. Tässä tapauk
sessa se ei pidä paikkaansa. Tässä tapauksessa
ylpeys m0 slunauksen.

Talvlpäivillänne syntyivät väkevinä nämä aja
tukset. Näillä pälvillänne olin havaitsevinani. että
tällä tyäsaralla Te olette jo paljon saavuttaneet
ja tulette vastakln paljon vielä saavuttamaan.
kunhan ette herpaannu tyossänne.

Huojentuneln mielin sain uutta uskoa: inkeri
lälsyys elää jälkeläistemms keskuudessa kirk
kaana ja kauniina vielä kauan, kauan.

Väinö Pietari



Paikallisosastot toimivat

KIRJOITUSKILPAILU
Lehtemme tammikuun numerossa kerrottiin

kirjoituskiipallusta. jonka aiheena on Mitä In
kerllälnen toivoo lnkerlkodllta? Kilpailuun vol
vat osallistua kaikki lehtemme lukijat. Parhaim
masta kirjoituksesta on palkintona vapaa laiva
matka Ruotsista Suomeen tai päinvastoin riip
puen siitä. kummassa maassa kilpailun voittaja
asuu.

Kilpakirjoitukset on lähetettävä nimimerkillä
varustettuna ja mieluimmin koneella kirjoitet
tuina lehtemme päätolmitta alle ensi huhtikuun
15 päivään mennessä. Eri liseen kirjekuoreen
on pantava kirjoittajan oikea nimi ja osoite. että
osataan lähettää palkinto.

Kynät pyörimään! Kevät tulee ja jäät sulavat.
Laivat lähtevät liikkeelle. Kenelle joutuu laiva
matka?

Kaikki mukaani

lnkoriläisten yhdistys r.y:n
'työvaliokunta

Ruotsin inkeriläiset,
tulkaa Helsingin

kesäjuhliilel
Suomen Inkeriläiset ovat olleet kesäjuhlis

sanne aina melko suurin joukoin. Tehkääpäs
Te tänä kesänä yhteismatka Helsingin kesä
päivllle, jotka ovat 8-9. 7.. siis kaksi viikkoa
Ruotsin juhlista.

Konsulit ottakaa asia jo nyt huomioon ja
pistäkää täpinäksi. Yhteismatka on miellyttävä
matka. Näin toimien me luomme jatkuvasti lu
jla siteitä eri maissa asuvien Inkeriläisten kes
kan.

Kesäjuhiat Borásissa
Kuten edellisessä numerossa jo kirjoitettiin.

ovat Ruotsin inkeriläistsn kesäjuhlat tänä ke
sänä Boräsissa juhannuksena. Ne ovat samalla
20-vuotisjuhlat. Sinne mennään Suomesta taa
sen isoila joukolla. Lähtö tulee tapahtumaan
22.6. ja paluu Helsinkiin 26.6.. joten varatkaa
viisi päivää todellisiksi kesälomapäiviksi. Mat
ka suoritetaan taasen yhteisenä bussimatkana.
Seuraavassa numerossa lähemmät tiedot.

Helsingissä
Helsingin paikallieoseston huhtikuun tilaisuus

on sunnuntaina huhtikuun 23 pnä 1967 klo 14
Stadionin huoneessa. kuten tavallisesti. Ohjel
ma runaasta. Tulkaa joukollai

inkerin kirkkoiita
Kallion kirkossa sunnuntaina 21 pnä touko

kuuta kio 19 kirkkoiita inkerin merkeissä. Esitel
män inkerin kirkon vaiheista pitää pastori Aatami
Kuorttl. Lisäksi on muuta ohjelmaa. Kolehtl kerä
tään Inkerikoti-rahastoon. Pankaa tämä tilaisuus
jo nyt mielsenne ja tulkaa joukolla

Tampereella
Seuraava yhteinen tilaisuus pidetään Helators

talna toukokuun 4 päivänä klo 14 Kalevan kir
kon huonelssa nzo iO-ll. Tervetuloa kaikki
mukaani

Orebro

Urebron Pyhän Mikaelin kirkon huo
neustossa pidetään sääntömääräinen vuo
sikokous sunnuntaina huhtikuun 9 päivänä
1967 kello 16. Kokouksen jälkeen keskus
tellaan kesäjuhiista. Kahvlkupit käytettä
vissä. Jussi tarjoaa kahvit. Kerhon johta
jana toimii Mattl Flandefelt. Tervetuloal



Heikki Kontala
60-vuotias

Maaliskuun 15 p:nä 1967 täyttää Ruotsissa
Heikki Kontala 60 vuotta. Hän on syntynyt inke
rissä Koikenpään kylässä, Soikkolan pitäjäseä.
Jo nuorena miehenä joutui Heikki jättämään rak
kaan synnyinseudun. Leimaaminen KulakIksI
joka kotipaikaiia Kontalan perheen osalle kohdis
tui, ei ollut Heikin mielestä mieluinen ja v. 1931
hän iivahti yII lahden Suomen puolelle-toivossa
löytää turvallisamman tulevaisuuden. Hyvin meni
kaikki. Myös Maija - saman kohtalon inkeriläi
nen tyttö - löytyi rinnalle. Kaksi reipasta polkee
syntyi avioliitossa. Sodan päätyttyä Heikin oli
vielä kerran etsittävä tulevaisuutta rajan ulko
puolelta - tällä kertaa perheineen. Lapset tot
tuivat vanhempia paremmin uusiin oloihin vie
raskielieessä maassa ja pian ruotsin kieli uhkasi
valloittaa Kontalan perhettä. Mutta Heikki ohjasi
poiklean Isäilieeliä neuvolls: Ulkona saa puhua
kuka mitä osaa. mutta kotiperheessä puhutaan
suomea. Virka-ammatin puolesta vanhemmalle
pojalle on myöhemmin ollut suomen kieli hyvin
kin tarpeen. josta hän on lausunut isällssn: KIl
tos isä. ettet antanut meidän unohtaa pois suo
men kieltä.

Heikki Kontala on vuosikausia ollut Urebron
lnkeriläisten peikailistoiminnassa mukana ja avu
iiaasti tukenut heimonaa työtä.

Toivotamme Heikille 60-vuotispäivän johdosta
onnea ja pltkälkäistä ja toimintarikasta elämää.

Tilausmaksut
Viime numeromme liitteenä oli postisiirto

kortti. Ne oli tarkoitettu niille. jotka eivät
siihen mennessä ole suorittaneet maksua. mut
ta käytånnöllisistå syistä kortti tuli jo maksa
neillekin. Tämä ei ollut karhu. eikä epäkohte
Iias teko, vaan käytännön sanelema. Ettehän
suinkaan loukkaantuneet. Mutta ja iso mutta.
Moni on lähettänyt rahat. mutta - voi onne
ton - kun oma nirnl postisilrtokorttlln on jää
nyt merkitsemättä. Pyydämme ystävällisesti
niitä. jotka tällaisen vaillinaisen kortin ovat
lähettäneet ilmoittamaan lähetyspälvän ja osoit
teensa, muuten jää lehti tulematta vaikka on
kin meksun lähettänyt. Tämä ei ole toimituksen
vaan asianomaisen. joka puutteellisen kortin
lähetti. virhe.
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HEiMO SUSI 
uusi näytelmä

kirjailija

Vlime helmikuun 23 p:nä oli Helsingin Kau
punginteatterin pienellä näyttämöllä kotimainen
ensi-iita. jolloin kantaesityksenä saatiin nähdä
nuoreen kirjailljapolveen kuuluvan Helmo Suden
näytelmä Elämisen tekniikka.

Näytelmä käsittelee Iukeneiston ongelmia suo
malaisessa nyky-yhteiskunnassa. iuonena on näy
telmän päähenkilön menestyksellinen tiedemies
ura, joka kuitenkin rakentuu hänen väitöskirjansa
erään kohdan väärennykselle. Tuosta väärennyk
sestä alkaen hän omaksuu kokonaisuudessaan
uuden elämisen tekniikan. Ulkoneisestl kunniak

kaiden vuosien jälkeen hän kuitenkin havahtuu
huomaamaan oman elämänsä plnnallisuuden ja
sisällyksettömyyden. Hän tunnustaa petoksensa
ja pohtii uutta näin syntynyttä tilannetta vaimonsa
ja nuoruudenystävänsä kanssa. Keskustelu sel
vittää ihmisten välisiä konfllkteja ja kunkin suh
detta elämään. Perusajatuksena on, että Ihminen
voi vaatia täydeiiisyyttä vain itseltään. ei muilta.

Näytelmä on tekijänsä ensimmäinen teatterissa
esitetty näytelmä, jolla hän saavutti Suomen
Kulttuurirahaston viime keväänä ratkaietun näy
telmäkirjoituskilpailun jaetun ll palkinnon. Aikal
eemmin on ainakin kaksi hänen kirjoittamaanae
kuunnelmaa esitetty radiossa.

Näytelmä ssi ensi-Iltayleisöltään erittäin myön
teisen vastaanoton. mikä ennustanae sille monia
esltyskertoja tämän kevään kuluessa.

Tämä nuori. miellyttävä ja vaatimaton kirjailija.
valtiotieteiden maisteri on puoliksi inkeriläinen.
Hänen isänsä on kotoisin Uudeltakirkolta. mutta
äiti on Lempaalan inkeriläislä o.s. Lappalainen.
Äidin veljen lapset ovat siirtyneet Huoteiin ja
eräs heistä, Annaa Lapalainen. on opiskellut Up
asian yliopistossa ja suorittanut filosofian kandi
daattltutkinnon ja kirjoittanut m.m. tieteellisen
teoksen nimeltä 'Troiöshetana filosofi. mikä voi
taisiin kääntää suomenkielelle esim. Uskottomuu
den filosofia.



ANTTI HUUFlTO:

Yhteistyötä soslaallvallan kumouksellisten kanssa

Siellä aloimme nousta maihin ja jatkaa
matkaa Pietariin ns. ampumaradan (poligon) tietä.
liian lähestyessä lähenimme rantaa. mutta havait
simme. että olimme vasta pienehkön Noossovan
kylän korkeudella. Ajattelimme. että samapa se.
noustaan tässä. Jonkinlaiset jäljet veivät mereltä
suoraan metsänvartijan mäkin pihaan. Ajsessamme
pihaan mstsänvertljan koira nosti kovan metalin.
Vartija tuli ulos tarkkallemaan outoja kulkijoita.
Kun hän ei kysynyt mitään. niin mekin olimme
vaitl. Huomaslmme. että vartijan tuvasta puhelin
langat johtivat kohti Kaavania. johon oli sijoitettu
sotilasosasto. Matkatoverini kanssa syntyi nyt
keskustelu siitä. mitä nyt tehdään, kun meidät oli
havaittu. Eräs vaihtoehto oli palata takaisin tyhjin
toimin. Nolottalsi sekin. Minä ehdotin. että ajettai
siin klirshtlmättä ja välillä kunneilen. kuuluuko
takaa-ajon synnyttämiä ääniä. jos kuuluisi. niin
painsiisimme metsään suksilla. jotka tätä silmällä
pitäen olivat varatut, jättäen hevosen, kun siitä oll
jätetty omistajalle panttirahatltin. Mutta takas-ajoa
ei tepahtunutkaan. Luulen. että Vartija. punniten
mielessään Ilmoituksen seurauksia. jätti sen teke
mättä, sillä eihän hän halunnut tupaanea kutsumet
tomia ja hankalia vieraita ehkä pitkäksi ajaksi.
latkoimme matkaa.

Hsnkalat ja vaaralliset sekä painavat matkata
varat piti nyt johonkin kätkeä. sillä päivän aikana
olisi ollut niitä vaarallista kuljettaa. Ajattelin ne
varastoida Hlmakkalan kylän liepeille kaivsttuihin
ampumehautoihln, mutta tultuamme erään hyvin
ison ja jykevän sillan luo. joka ei ollut Hlmakka
iasta kaukana. päätin kätkeä lehtisäklt sillan alla
slltapalkkien väliin. Tie oli vähän liikenndlty. paikka
autio. kätkäpaikka näytti vannaita. Hautasimme sä
kit sillan alle jatkaen matkaa suoraan Pietariin
ilmoittamaan vaataanottajille kätköpaikan. Tavat
tuani ennestään tutun toveri Dzenin ilmoitin hä
nelle kätkopaikan sekä joka hänet sinne opas
taisi.

Paluumatkalla Pietarista ekayimme kasannin pi
halle. josta selvisin esittämällä tarkastavaile soti
laaile sepän tyäkirjan. joka pelastlkin meidät päi
kähästä. Toinen vaarallinen paikka oli Kaavsnin
kylän rannassa sijaitseva vartiotupa. jonka sisältä
kuului tanssin täminää ja hanurinsoittoa. Umplnai
nen lankkuaita tuvan ympärillä ja tuvassa vallit

.latk. ed. n:osts

seva melu sallivat meidän sivuuttaa tuvan aivan
sen pihaportin editse. Lastokalla oli nyt jo täysi
veslkeli. ajo oli helppoa. emme enää piiloteileet.
vaan ajoimme rannan läheltä ja ärsyttääksemme
vainoojiamme Miikkulaisten joenauun edessä syö
tlmme hevosta, väen rannalla katsellessa meitä.
Tästä oli seurauksena, että jäätä rwettlln kovasti
vartloimaan.

Tämäkin retki kuten edellinenkin jäi tuioksetto
msksl. sillä Iumimyrskyä sillan alle paenneet ja
lankulkijat havaittuaan uudet ja käyttbkalpoiset
säkit anastivat ne itselleen jättäen paperit leijaile
maan taivaan tuuliin. Sosiaalivaliankumouksellisten
hakijat saivat talteen vain jonkun Irtokappaleen.

Tähän kahteen epäonnlstumiseen päättylkin K.
Tynnin ja minun yhteistoiminta sosiaalivallanku
.moukseiiisten kanssa. Suomessa oleva organisaatio
purettiin. Herra Fiamba matkusti Pariisiin oman so
man midinettinsa kanssa. Minulla jätettiin kahden
kuukauden palkka maksamatta. Venäjällä oleva puo
luejärjestö jouduttuaan vainon aialseksi painui
maan alle ja hajosi. Puolueen johtaja Tsemov
pakeni Yhdysvaltoihin. Inkeriin kohdistuneet haa
veet hsihtuivat. Muuten koko tämä operaatio oli
jo alusta alkaen tuomittu epäonnistumaan. sillä
vestapuoli oli aivan ylivoimainen meihin verrat
tuna. Tästä seuraavia esimerkkejä: itse Tsemov
oli jo Virossa ollessaan jatkuvan valvonnan alai
sena. hänen vuokra-asuntonsa isäntä oli vastapuo
len palkkaama agentti. Vastaaveniaisesti Flaudussa
psssintarkaataja Kiuru taas ilmoitti kaiken. mitä
Flaudusaa tapahtui vastapuolen asiamiehille. Klin
nijoutumiseni oli aina ollut hluskarvan varassa.
sillä tuolla puolen rajaa aine tiedettiin. milloin
olin matkalla. joskin vain seuraavana päivänä läh
toni jälkeen. Se. että matkareitistäni minä en mil
loinkaan kenellekään ilmoittanut kyselyiatä huoli
matta. pelasti minut kiinni joutumasta. Niinkin
tarkkaan oli rajan takana asioita valvottu. että
alussa kaikkia Antti Antinpoikia siellä kuulusteltiin.
kun eivät olleet aivan vannoja minun sukunimea
täni ja olinpaikastani.

Tämän kaiken tapahduttua voidaan todeta. että
vastapuolen kylmä realismi vei voiton hapuile
vasta, sinisilmäisestä Idealismista ja toiveajatte
iusta. jota sosiaalivallankumouksellinen puolueen
johto edusti.



INKEHIN HYVÄKSI
- postimerkkejä
vielä saatavana

Suomen Fiiateiistiseuran julkaisussa nzo 6
Harry W. Walli kirjoittaa lnkerin hyväksi mer
keistä mm. seuraavaa:

Marraskuun 30. pznä 1920 päivätyllä kirjel
mällä kääntyi Pohjois-inkerln holtokunta Suo
men Sisäasiainministeriön puoleen anomuksella.
että Suomen Valtioneuvosto myöntälsl sille ol
keuden laskea liikkeelle erikoisia lnkerin hy
väksi merkkejä. Nämä merkit saataisiin suo
rittamalla lisäpainama myymättä jääneisiln Poh
jois-inkerln postimerkkeihin. että Suomen Val
tioneuvosto myöntäisl sille oikeuden laskea
liikkeelle erikoisia inkerln hyväksi merkkejä.
Nämä merkit saataisiin suorittamalla lisäpai
nama myymättä jäänelsiin Pohjois-Inkerin posti
merkkeihin. että Valtioneuvosto myöntälsi ol
keuden laskea näitä merkkejä liikkeelle seuraa
vat määrät: 10. 30. 50 ja 80 pennin hintaisia
5000 kpi kutakin lajia. 1. 5 ja 10 markan 2000
kpl kutakin lajia. yhteissummaan 39 500 Smk.
että Valtioneuvosto sallisi näitä merkkejä myy
tävän Suomessa samassa järjestyksessä kuin
Pro Carelia merkke ä.
Sisäasiainministeriö ilmoitti kirjelmällään

tammikuun 24. pznä 1921 Viipurin läänin maa
herralle suostuneenaa anomukseen.

Pääliepalnamlnen suoritettiin todennäköisesti
KaakkoIs-Kannaksen kirjapainossa ja revlttiin
painatusta varten merkkiarkit neljään 25 merk
kiä käsittävään osaan. Päällapainama on usein
tuhrulnen, mutta mainittavia vlrheellisyyksiä
siinä ei ole todettu. Sen sijaan on tavattu yksi
25 merkkiä käsittävä 10 pennin arkki ja 5 sa
mankokoista arkkia 80 pennin merkkejä. joissa
päällepalnama on nurin. Edelleen on mainittava.
että 10 pennin merkeistä tällä päällepalnamalla
on tavattu vaakasuoria pareja. joissa keskus
on hammastamaton.

Loppulauseana Harry W. Walll lausuu mm:
Pohjois-inkerln merkkien filateelisesta arvos

ta on lausui-tu eriäviä mielipiteitä. Esittämieni
virallisten asiakirjojen perusteella voi jokainen

Postimerkkejä
Pohjois-inkerln postlmerkkejä v. 1920

Iisåpainamalla inkerln hyväksi saatavana
pieni määrä hintaan mk. 20:- sarja. Sar
jaan kuuluu seuraavat merkit 10 p. 30 p.
50 p. 80 p. 1,- mk. 5.- mk. 10,- mk.
Tulos näistä merkeistä menevät kokonai
suudessaan inkeriläisten Sivistyssäätiön
Inkerlkodin tilille. Tiiausmaksun voi suo
rittaa postiosoituksena osoitteella: Sulo
Allanmaa. Past. Jussilalsentie 3-5 E 40.
Helsinki 40. puh. 478254.

muodostaa kysymyksestä mielipiteensä. Tällöin
on asian puolesta merkittävä: i) että merkkien
iimestymisaikana oli olemassa perusteltu luot
tamus siihen. että Pohjois-lnkerln hoitokunnan
hailintoalue tulisi kasvamaan huomattavaksi.
2) että Suomi solmi virallisen postiyhteyden
Pohjois-inkerln hoitokunnan kanssa tunnustaen
sen postlmerkeillä varustetut kirjeet asiallisesti
maksetuiksi. ja 3] että Suomen kanssa solmittu
postiyhteys nimenomaan edellytti. että Pohjois
inkerin holtokunta laskee liikkeelle omat postl
merkkinsä.

Huolimatta siitä. mihin suuntaan kukin muo
dostaa henkilökohtaisen miellpiteensä kysymyk
sestä. ei voida kieltää. että näillä merkeillä on
historiallinen merkityksensä. Eräs filateliaa tut
kinut. ei filatelisti tiedemies tuli siihen tulok
seen. että filatelialla on arvonsa vain siinä ta
pauksessa. että sen avulla voidaan todistaa
jokin historiallinen tosiseikka. Tässä mielessä
on Pohjois-inkerln merkeillä ainakin varma fila
teelinen arvonsa. koska niiden avulla voidaan
perustella ja todistaa monta historiallista kysy
mystä. Filatelian tietopuollsena tehtävänä on
filateeiisia keinoja käyttämällä ratkaista posti
merkkejä koskevia kysymyksiä. Edellä olen
osoittanut. että Pohjois-inkorln postlmerkit an
tavat tässä suhteessa erittäin mielenkiintoisia
mm. painoievyjen kokoonpanoa koskevia tehtä

viä. Näin ollen Pohüois-inkerin postlmerkit hyvin puolustavat pai kaansa Suomen läheisten
helmokansojen postimerkkien joukossa.

O

Viestin kirjeenvaihtajat
Vetoslmme Telhln saattaaksamme lehtemme

eläväksi lehdeksi. Tietoja inkeriläisten toimin
noista riittää joka paikkakunnalta. Jatkossa
saamme nähdä kuinka ajankohtaiseksi uutis
lehdeksi Viestimme muodostuu. Uskomme. että
viestistä alkukankeukslen jälkeen tulee lehti.
jota määräpäivänä odotetaan. Toimitus koettaa
toimia niin. että kunkin kuukauden 15 päivänä
lehti postitetaan lukijoille. Kuhunkin lehteen
tarkoitetut uutiset olisi postitettava päätoimit
tajalle os. Korkeavuorenk. 10 A. Helsinki 12.
edellisen kuukauden viimeiseen päivään man
nessä.

Viestin asiamiehet
Tllausmäärät ovat huomattavasti nousseet.

Kiitos Teille. Nyt on parhaillaan jälkiharavoln
nin aikaa. Toivomme. että Te tämänkin suori
tatte yhtä suurella antaumuksella. Yhteisvolmln
pääsemme siihen. että Viesti tavoittaa jokai
sen inkeriläisen ja lnkerln ystävän kodin.



Muistelmia vuodelta 1917

Tapahtui Keltossa. Satuin olemaan toukokuun
ioppupäivlnä Pietarissa. Siellä jaettiin kuulutuk
sia. joissa oli painettu Venäjän väliaikaisan hal
lituksen pääministerin Aleksander Fedorovitä
Kerenskin määräys pidättää Vladimir Iljitš Lenin
ja L D. Trotskin. Minäkin sain sellaisen Ilmoi
tuslehden. Siinä olivat Lenin ja Trotskin hyvin
selkeät valokuvat. Panin teskuuni kuulutusleh
den ja toin sen kotiini. joka oli Keltossa.

Seuraavana päivänä tuli kaksi miestä metsäs
tä suoraan peltoaukeaman yli meidän talomme
puistoon. He tervehtivät isääni ja alkoivat ys
tävällisesti jutella. Minä katsoin tarkasti tulleita
miehiä ja sitten menin vähän syrjempään. Otin
tsskustani kuulutuslehden käteeni ja katsoin ku
via ja huomasin. että meille tulleet miehet oli
vat vannastl Lenin ja Troteki. Kutsuin Isäni
luokseni ja sanoin hänelle suomeksi. että meille
mlleet miehet ovat juuri ne. jotka hallitus on
määrännyt pldättämään. Minä menen Ilmoitta
maan virallisille tästä. Isäni kielel sen ja sa
noi: Se ei kuulu meille. se on venäläisten
asia. Tottelin isäänl.

Miehet lähtivät meiltä rauhassa jatkamaan pa
komatkeansa metsien läpi Suomen rajaa kohti.
Heillä oli päällään kesätakit. Laukkuja ei nähty
olleen.

Tässä kerrotusta pekometkesta ei
kaan tähän mennessä kirjoittanut.

Simo Torikka

liene ku

Viestin levikki
Vlestimrne ensimmäisessä numerossa esi

tlmme vetoomuksen. Pyyslmme tarkkailemaan
yståväpllrlä ja tarjoamaan helllekln. jotka eivät
Viestiä vielä tilanneet. tilaamaan se. Tämä ve
toomus ei mennytkään hukkaan. Runsaasti on
tullut tilauksia. On tilattu jopa suomen. ja ruot
sinmuakkoisillskln joten tilausmäärå on tällä
hetkellä aika korkea. mutta ei riittävä vielä.
Uskomme. että jatkossa tulee tällaisia miel
lyttäviä iisätiiauksia vielä runsaasti. Sehän riip
puu Sinusta - hyvä lukija - kuinka asiaan
asennoidut.

Helsinki 33
Puh. 487 619

Olemme muuttaneet

Huopalahdentie 10 A 20

Väinö Pietari Oy



JOKA TOINEN 5 SUOMESSAKIN ON SINGER

TALIAN NUMERON VIIVÄSTYMINEN ON JOHTUNUT MAISTERI
LEHDON AKILLIsEN POISMENON LISÄKSI MYÖS KOLME VIIKKOA
KESTÄNEESTÄ KIRJAPAINOALAN TYÖSEISAUKSESTA. TUoNA AIKANA
SUOMESSA EIVÄT ILMESTYNEET MUUTKAAN SANOMA- EIKA AIKA
KAUSLEHDET. ToIvoTTAvAsTI ARV. LUKIJAT AsIAN YMMÄRTÄVÄT
JA OTTAVAT VASTAAN SAAPUVAN NUMERON ENTISTÄ SUUREM
MALLA ILOLLA KUIN AINAKIN MATKALLA VIIPYNEEN YSTÄVÄN.
ILo YSTÄVÄN SAAPUMISESTA PANKOON KERTOMAAN ASIASTA
MUILLEKIN. sITEN LUKIJAPIIRIMME KAsvAA. SE TAAsEN ON EDUKSI
YHTEISELLE ASIALLEMME.

SEURAAVA NUMEROMME YRITETÄÄN SAADA ILMESTYMÄÄN HUH
TIKUUN JALKIPUoLIsKoLLA. TOUKOKUUN LEHTI TULEE NORMAA
LIIN TAPAAN KUUKAUDEN PUOLIVÄLISSÄ. SIII-IEN TARKOITETUT
ILMOITUKSET TULISI LÄHETTÄÄ TOIMITUKSEEN ENNEN VAPUN
PAIVÄÄ.

HYVÄÄ KEVAAN JATKOA JA KESÄN ALKUA!
PÄÄTOIMITTA IA

Hnlsinkl 1967 Klrlapalno MULTOR
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INKERILÄIS T EN SIVISTYSSAATIÖ

Omaisuustase 31.12.66Vastaavaa VdJhlIIdl/dd
eri pankeissa . . . . . . . . 439146 Perustamisrahasto . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.75 Ent. Inkerin Avun Säätiön rahasto 1.947.18
Indeksitallenrstileüli eri pankeissa . . 24.890. Kiiyttörahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.364.”2931151 29.311.51

Tulostase ensimmäiseltä toimikaudelta.
Tuotot

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 322.70 Lahjoitukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 796.50 Korot 420.48
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.07 Indeksikorotuksct . . . . . . . . . . . . . . . . 250.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.70
. . . . . . . . . . . . . . 130.

. . . . . . . . . . . . . . . . 17.60
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.
211557

Tuotto 31. 12. 66 . . . . . . . . . . . . . . . . 193643321317930 2 I .47990
Helsinki 27. 2. 67

Säätiön hallitusVäinö Kekki Toivo MarttinenKaija Vironmåki öKetun Susi Sulo Auanmaa

Kansikuva esittää POST'
Turun inkeriliüsten ompeluseuralla on kesänvicttopaikkana Ruissalossa kauniin luonnon keskellä ' '

meren tuntumassa Kuusela-niminen paikka. Siellä
ovat kaikki viihtynoet erinomaisesti. Mieli on ollut
iloinen ja tyytyväisiä on oltu isiintüviikeä kohtaan.

Taman Kuusela-nimisen' ' kesinviettopaikan on
hhloinånut omPdusu-lmue meidän @kk-im 755' Pohjois-lnkerin postimerkkejä v. 1920 lisäpai
vämme hovioikeudenneuvos Robert ia Rouva Rai
nio. Tästä kailtöta olemme heille suuresti kiitolli»

Helluntaina vietetään siellä perinteellisekai käy
nyttä Turun inketiliüsten belluntaiiuhlaa monipuo
lisella ohjelmalla. Tervetuloa helluntaina Ruissa
loon!

Sitten viä toivomus, että Kuuselan oven saranat eivät ruostumaan ensi Ol
koon tupa aina täynnä iloista inkeriläissakkia!

Kaikkien puolesta
Ylen'

namalla Inkerin hyväksi saatavana pieni määrä

hintaan mk. 20:- sarja. Sarjaan kuuluu seuraavat

merkit 10 p, 30 p. 50 p, 80 p, 1,- mk, 5,- mk,

10.- mk. Tulot merkeistä menevät koko

naisuudessaan Inkeriläisten Sivistyssiiitiön Inkeri

kodin tilille. Tilausmaksun voi suorittaa posti

osoituksena osoitteella: Sulo Allanmaa. Past. Jus

silaisentic 3-5 E 40, Helsinki 40, puh. 47 82 54.



ABHURUS I LPO SUOMINEN:

Muuttuva suomalainen yhteiskunta

Nün muuttuu mailma, Eskoseni, sanoi jo
Nummisuutarin Topias, 1800-luvun maaseutuyh
teisltunnan tyypillinen edustaja. Hän oli otaksut
tavasti elänyt koko mäkitupalaisena omassa
syntymitorpassaan, samaisella honkanummella. jolla
myös hänen poikansa Esko oli harjoittava suutarin
ammattia. Vüme vuosisadan oli rauhallista.
Nykyajan näkökulmasta katsoen sen ajan yhteis
kunta varsin staattiselta. Mutta sillä oli
suuret muutokset

valtiollisen elämän elpyessii alkoi myös yhteis
kunta kehittyä. Kaupungit eivät enää olleet pelkäs
tiän hallinnon ja kaupan keskuksia, vaan myös
teollisuuskeskuksai. Torppiin ia kartanoitten rinta
Inaille kantautui sanoma vallankumouksellisesta
marxilaisuuden aatteesta. Oltiin valmiita taistele
maan maan itsenäisyydestä ja yhteiskuntaiäriestyk
sesti.

Vaikka Suomen itsenäistyminen merkitsikin val
taisan muutosta suomalaiselle yhteiskunnalle, voi
daan perustellusti väittää, että vasta toisen maail
mansodan jälkeen yhteiskuntakehitys sai sellaista
vauhtia. että nyt voimme sanoa elävämme alati
muuttuvasa. dynaamiseasa yhteiskunnassa. Suurin
yhteiskunnallnen muutos, minkä Suomi on koke
nut. on muuttuminen maatalousvaltiosta teollisuus
valtioksi. Kun vielä 1800-luvun lopulla yli 90
prosenttia väestöstämmc asui maaseudulla, saa
nykyään vain 30 prosenttia elantonsa suoraan
maataloudesta. Kehityksen nopeutta kuvaa se, että
vuonna 1970 tämän prosenttiluvun arvioidaan
olevan 24. Mutt mitkään suuret muutokset eivät
koskaan tapahdu kivuttomasti. Kansantaloudessam
me maatalouden osuuden supstuminen ja teolli
suuden räiähdyksenomainen kasvu ovat aiheutta
neet monia ongelmia, joista vaikein on maaltapako.
Pimtllaviljelys Itä- ja Pohiois-Suomssa on tullut
kokonaan kannattamattomaksi, joten ihmisten on
pakko monin paikoin jää kotiseutunsa ja ha
keutua uusiin ammattehin asuntopulan ahdista
tnisa asumskeskultsissa. Maaseudun asutustaaja
mat ovat muuttumassa kaupunkimaisemiksi ia yhä
useampi suomalainen asuu kaupungissa. Ennen

talvisodan syttymistä asui kaupungeissa vain noin
25 prosenttia väestöstä. Vastaava luku nykyisin
on 41,3 prosentta ja luultavasti 1970-luvun alku
puoliskolla saavutetaan tilanne, jossa yli puolet
väestöstä on kaupunkilaisia. Maalaiskunnat menet
tävät veronmaksajia ja ne näyttävät alati köyhty
vän ja kaupungit joutuvat ponnistelemaan ylivoi
maisilta mntuvien vaikeuksien kanssa.

Suomalaisen yhteiskunnan onneksi maamme
elintaso on jatkuvasti noussut. Nyt maatalouden
koneellistuessa yhä harvemmin ns. luon
toistalouksia joilla eletään yksinomaan tilan omilla
tuotteilla. Raha on tullut välttämättömilrsi kaiksi
sa talouksissa. Mitä nopeammin raha kien-tää, sen
vomakkaammin elintaso nousee. Aivan tämän het
ken merkki elintason noustnta on työajan vähe
neminen. Nyt on enemmän aikaa opis
kella, matkustaa ia tuhlata rahaa. Kaikki tämä
ei voi olla vaikuttamatta yhteiskuntaan ja sen
rakenteeseen. Lisääntyvä matkailu ja menevät har
rastultset tulevat vaatimaan yhä uusia palveluna:
matteja. Runsaampi opiskeluaika on välttämätön,
jotta voitaisiin yhä paremmin valmistautua auto
maatioajan uikoisammatteihin.

Nykyajan kansainvälisyys lyö myös oman lu'
mansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Jottkkotiedo
tusvälineet syytävät iatkuvast ulkomaisia vaikut
teita suomalaisen kulttuurin niskaan, ja yhä useam
mat suomalaiset viettävät lomansa ulkomailla.

Kansainvälisyys asettaa meille kaikille suoma
laisille haasteen. Nyt kun maailman turuilla jou
lupukki ja satma jo tunnetaan ruotsalaisina insti
tuutioina. on meidän ponnisteltava erityisesti, jotta
ainakin kaikki jäljellä oleva suomalaisuus säilyy
suomalaisena. Samalla meidän olisi myös pidettävä
huoli siitä, että suomalaisen kulttuurin erikoispiir
teet, ruotsinkielinen kulttuuri, saamelaisltulttuuri
ja eri maakunta- ja heimokulttuurit, kuten inke
tiläisyys, niin ikään Muuttuvan yhteis
kuntamme kehitystä ei ole jari-otettava. mutta sitä
on ohjattava niin, että yhteiskuntamme voidaan
aina tunnistaa suomalaiseksi.



Erään inkerilansen

Yli 200 vuotta sitten Vuolee-Miikkulaisen seu
rakunnan, sittemmin kunnan, maa-alue kuului lah
joitusmaanakrdvi Ragozinskille. Vuoleen Pyhän
Johanneksen kirkkokin rakennettiin v. 1730 sa
man kreivin toimesta. Kteivin luvalla Vuoleella
syntyi aivan uusi kyükin, joka mer
kittiin Uudeksikyläksi, mutta hovin, myöhemmin
kunnan, Ragozinka-nimisenä, josta
syntyi suomalainen muunnos Rokoskoi. Varsinai
sina kylän pemstajina oli kaksi yritteliäsü talon
poikaa, Sänkkinen ja Paavilainen, jotka saivat ho
vilta luvan rakentaa talonsa ja raivata peltonsa
soiden metsäsarakkeeseen kahden
metsäpuron yhtymäkohtaan kymmenen virstan pää
hän hovista, luvaten maksaa veronsa ten-valla ja
hiilellä, joita hovi myi Siestarjoen asetehtaaseen
ja Pietarin laivatelakoille. Saatuaan luvan Särkini
nen ja Paavilainen sekä Jehkoi-niminen poikamis
aloittivat raivaus- ja rakennustyöt, jotka johtivat
kin sitten kylän syntyyn.

Särkkisen ja Paavilaisen suunnitelmaa perustaa
uusi kylä voidaan pitää osoituksena suomalaisen
luonteen kaipuusta Vapauteen ja pois herrojen sil
mien alta päätölmenä. Soilla eristetty kylän paikka
olikin viisaasti ja ovelasti valittu: kylää ympäröivä
suo esti kaiken työn tarkkailun hovin taholta.
etenkin metsissä piileskelevien sotakarkurien sil
mälläpidon, joiden voimalla raivattiin pellot ja
rakennettiin kylä.

Purot yhtyessään muodostivat jo pienen joen
alun, jonka varrella oli tarpeeksi talonpaikkoja ja
luonnonnittyä. Kylän eristetty asema soi vielä asu
jilloen täysin vapaan puun käytön ja mahdollisuu
den rajattomaan metsästykseen. Vieläpä vuosisa
tamme vaihtussa metsän luvaton käyttö syrjäseu
duilla oli aivan yleistä. Kehuipa minulle eräs alku
asukas sanoen: Katsos tuota paksua tolppaa, se
on OMASTA metsästä. Sanoihin kätketty vitsi
olkin siinä, että tolppa olikin ainoa puu, joka
oli otettu omasta metsästä, muu puu taas valtion.

Samoin runsasta hirvi- ja lintukantaa oli veto
tertu omaan konttiin tai myytäviksi Pietarin to
reilla. Ukkomemosta saatiin tällöin 1 tupla, joka
vastasi puolen ruisjauhosäkin hintaa. Näitä oma
valtaisuuksia puolusteltiin ü, että Jumala on
luonut metsän ja rüstan kaikkia varten vain
herroja.

kylän historia

Ensimmäiset Paavilainen ja Särkkisten tuvat oli
vat rakennetut niin jykevistä hiraistä, että
metsässä kaadettaessa, oli puun tyviosa tarkoin
suunnartava pystytettavaan rakennukseen päin,

vetovälinelllä ei voitu tehdä mi
ñän mutkia ja käänteitä, jottei teki tai valjaat

Nämä kylän ensimmäiset tuvat olivat si
niinsä ainutlaatuinen nähtävyys: seitsenhirsinen
seinä, lattia, kurkrl-urret' ' , lavitsat, kaikki samaa
punahonkaa ja järeysluokkaa.

Kylän alkuhistoriaa tapasi vielä metsissä löyty
vistä karkulaisten piilomökkien ja korsujen noki
sista jätteistä, rervahautojen sammaltuneista kuo
pist ja hiilimiilujen kummuista.

Alkuaikoina kylän kosketus Ltlkomaailmaan ta
pahtui vain metsäpolkuja pitkin, talvinen liikenne
taas oli vilkasta, sillä kaikki ajot ja rahdit voitiin
suorittaa vain talvisin. Kylän elämän loppuvaiheis
sakin hallinnolliseen keskukseen Matoksiin sekä
sieltä kirkolle oli vain heikonlainen kärrytie, jota
pidettiin kunnossa Udelun hiekka
kuormilla: kkaai kuormaa hiekkaa yhden lehmän
laidunmaasta. Pietariin taas kangastietä
Toksovan kunnan rajalle ja siitä heikonlaista kär
rytietä Himakkalan hiekkaharjulle. Talvisin taas
käytettiin paljon suorempaa reittiä soiden yli. n.s.
talvitierä. Naapunikyliin Vuolecnjärveen ja Kaava
niin täytyi kesäisin kahlata vetisten soiden poikki.

Ajan kuluessa Paavilaisten ja Särkkisten suvut
muodostivat kylän selkärangan ja sen vaikutusval
taisimman osan. Niiden talot sijaitsivat kylän edul
lisemmilla paikoilla joen rantamilla, ja niiden hal
lussa oliva tkylän parhaimmat viljelysmaat. Ka.nta
taloina ne pysyivätkin vauraimpina ja
kylän taloudellisena ja henkisenä keskuksena.

Kanta-asukkaiden Paavüaisten ja Särkkistcn li
aikojen kuluessa tuli Rautasia, Savi

sia, Pukosia, Makaroita sekä joukko Suomen kan
' ' jotka parempien ansioiden toivossa muut

tivat ja kotiutuivat pysyvästi paikkakunnalle. Näis
tä voin mainita puusepän Mikko Korin. Heinoset,
Kupariset, Joroisen. Tunttusen sekä kaksi metsän
vartijaa: Fedosejevin ja Pavlovin, jotka olivat n.s.
linnanpo ' ja kr. katolisia.
Kylän talous oli vankalla pohjalla. Vuosisadan

vnihtessa se oli vielä tyypillistä luontoistaloutta.
Maa ja karja tuotti jokapäiväisen leivän, vokki
surisi, kangaspuut helkyivät, naskali ja pikilanka



kyhäsi jalkineet. kylän riiätäli taikoi kankaat hou
suiltsi ja takeiksi. piikosta naiset pitivät huolen,
miehet illoin nikkaroivat puuastiat. länget, vuoli
vat rekien kaplaat ja pyörien nirnmut. Kailtkinie
levä Pietari maksoi selvinä ruplina kaikesta, mitä
sinne vietün: maidosta, voista, mhkasta, marjoista,
tateista, vastoista, luudista. Vastalahjaksi saatün
suolaa, sokeria. teetä. rehujauhoja, silliä, vieläpä
leipomoista putselia, joka oli karjan herkkua,
löytyipä sen seasta joskus makupala talon lapsille
kin

Uusi vuosisata toi uutta, Japanin sodan ja miel
ten kuohunnan. Kylään alettiin kaivata koulua. Se

v. 1905. Ensimmäiseksi opettajaksi tuli
opettaja Jussi Tiinus. Nuorena ja innostuneena
hän pani tuuletnaan. Pidettiin puheita, tilattiin leh
tiä, valitettiin maannälltää ja Udelun ylñkylläi

Tämä päättyikin lopulla siihen, että opet
taja sai muuttaa rajan toiselle puolelle ja allekir
joittanut tuli koululakon rikkurina' venalas
opettajan tilalle lokakuussa v. 1906.

Seuraava kylän tavoite oli koulutalon rakenta
minen vuokrakoulun tilalle. 'läsnä hanke oli vaati
nut kylältä suurta uhrautuvaisuutta, sillä kaikki
rakennuatarpeet kivi, hiekka ja hirret metsästä piti
kuljettaa ilmaiseksi rakennuspaikalle. Kihlaltunta/
und/maksoi kaikki muut kulut. Koulun ohella
kylä kaipasi omaa kauppaa. Sen perustamista in
nokkaunmin' ' puuhasi kyllä niinkin vanha mies
kuin 70-80-vuotias Simo Säskkinen.
Toserovasta sata kultaruplaa. Hankittiin
ja vahvistettiin osuuskaupåännöt. ostettiin
Vaa'at ja ensimmäinen tavaraerä.

Vuokrattiin kaupalle sopiva aitta ja palkattiin
hoitaja. Näin syntyi Vuolem kuntaan
nen ostnsstoiminnallintm yritys. vaikeuksia oli vain
mailman' '“' töjen hankktmisessa' ' . Ne saatiin jonkun
vasemmistopuolueen neuvolaksi naamioidusta puo
luetoimistosta, sillä sen sihteerin vuosien kuluttua
tapasin Izborskissa hoitamassa sosiaalivallanku
mouksellisten rajatoimintaa.

Kylän taloudellinen vankka pohja antoi viri
kettä henkistll' ' ekin riennoille. Oma inkcrilälsten
äänenkannattaja Neva tuli melkein joka taloon.
lltamien nimellä järjestettiin yksinkertaisia rait
tiusaatteelle pyhitettyjä juhlia. Innokkaimpia aat
teen levittäjiä siihen aikaan olivat opettajat Simo
Pellinen ja Otto Räikkönen. Lehtien ja vilkastu
neen polüttisat pohdiskelun ansiosta kyläläisten
mielipiteet muovautuivat samna suuntaisiksi. Kylän
katsantokanta silloisesta yhteiskunnasta tuli mitä
selvimmin ilmi kokouksssa, jonka kylän reservi
läiset kutsuivat kokoon 1. maailmansodan syttyes
sä. Siinä päätettiin. ettii kutsutut koettavat päästä
samaan rykmenttün ja ruoutun (ven. sota) ja ti
laisuuden tullen siirtyä saksalaisten puolelle. Näin
myöhemmin kävikin. Tannenbergin taistelun lop
puvaiheessa aikaisempi päätös toteutettiin ja
ryhmä Rokoskoin miehiä jäi Saksaan. Sodan loput
tua he eheänä pääsivät kotikylään paljon koke
neina ja saksankielen taitoisina. Tulipa sieltä Jussi
Säskkinen hyvästä ammattimiehettä. kärryseppänä.

Maailmansodan ensi valmistelur olivat å
kylän ennenaikaiseen loppuun. Valtio pakolla lu
nasti kyläläisten tilat ja konnut järeän tykistön
ampumatadan alle, joka Pietarin ruutitehtaalta al
kaen kulkee aivan Laatokan rantaan. Osa kylän
sukkaista ennen vallankumousta ennätti saada lu
nastusrahat, toiset taas hajaantuivat mikä mihinkin
laajalle Venäjälle. Koulu jäi autioksi, opettajakin
siirtyi Mükkulaisten Alakylän kouluun.

Rahan saaneista T. Paavilainen ja M. Särkkinen
ostivat Kivennavan Vehmaisista maatilat, joita vil
jelivät vuoteen 1939. Rippeitä kylän entisistä
asukkaista tapaa nyt sieltä ja Venäjällä.

Heitä on Petroskoissa, Siperian aroilla. Virossa.
Novgorodin alueella, joku on taas asumassa ent.
Vuoleen jäljelle jääneissä kylissä. Täällä Suomi
äidin helmassa on myös entisiä Rokoskoin asuk
kaita. jotka kylän entisen opettajan kanssa kaiholla
muistelevat kotikylästsä rakkaita näkymiä.

Antti Huurto

Seurakuntien tervehdys:
Allamainitut Suomen ev.lut. seurakunnat
kaikkia lehtemme lukijoita:

Hyvinkään seurakunta
Hämeenlinnan seurakunta
Kolkan seurakunnat

Vaasan suornal. seurakunta

tervehtivät inkeriläissyntyisiä jäseniään ja

Turun seurakunnat
lahden seurakunnat
Oulun seurakunnat



Hengellinen pikkulapsi

Paavali puhuu korinttolaiskirjeessään
kahdenlaisista kristityistä, lihallisista ia
hengellisistä. Edellisten keskuudessa on jat
kuvasti riitoja ja kateutta. Heillä on toi
saalta halu elää Jumalan mielen mukaan.
Mutta heidän lihallinen luontonsa pääsee
useimmiten 'tsemaan, joten heidän elä
mästään puuttuu rauha, jonka vain täydelli
nen luottamus Jumalaan ja en johdatuk
seensa voi ihmiselle antaa. Tällaista lihal
lista kristittyä Paavali vertaa pieneen lap
seen, jolle täytyy juottaa maitoa, koska hän
ei voi sulattaa vahvempaa ruokaa, jota täy
sikasvuiset kristityt nauttivat hengelliseksi
rakennuksekseen. Kun pikkulapsi on mielis
sään, se hymyilee aurinkoisesti ja on mitä
suloisin. Mutta jollei se saa tyydyttää ha
lujaan, se on ärtyisä ja osoittaa voimak-.
kaasti mieltään.

Tämä on ominaista myös lihalliselle kris
titylle. Hän elää enemmän omien tunteit
tensa ja tahtomistensa varassa kuin Juma
lan varassa. Hän takertuu alinomaan lähim
mäistensä vikoihin, arvostelee ja syyttää hei
tä myöntämättä vikaa itsessään. Hän ei ota
kanssaihmisiään Jumalan hänelle antamina
koetuskivinä, vaan asettuu heidän yläpuo
lelleen tuomarin asemaan, jolla muka on
oikeus menetellä niinkuin hän itse tahtoo.
Kateus hänen sydämessään todistaa, että
hän ei omasta mielestään ole saanut elä
mältä sitä, mitä hänen olisi pitänyt saada.
Jumala on ollut epäoikeudenmukainen häntä
kohtaan. Kukaan muu ei pidä hänen puo
liaan, siitä syystä hänen itsensä on vümei
seen asti valvottava omia etujaan, vaikka
se johtaisi ristiriitoihin toisten ihmisten
kanssa. Näin hän omassa elämässään vallit
sevan epäsoinnun vuoksi ei voi olla esiku
vana lähimmäisilleen eikä kykene voitta
maan Jumalasta irti eläviä Kristukselle.
Mahdollisesti ulkomaisesta menestytnisestään
huolimatta hän on säälittävä ja onneton
olento. Hän tajuaa sen usein itsekin ja va
joaa silloin helposti itsesäälin syntiin. Kaik
i tämä merkitsee epäluottamuslausetta

Jumalalle, vaikka hän kohdistaa sen epä
luottamuslauseen lähimmäisilleen, nii e ih
misille, jotka ovat riistäneet häneltä hänelle
kuuluvan osan elämässä.

Lihallinen kristitty on jatkuvasti tämän
maailman kahleissa. Hengellisessä elämäs
sään hän ei ole päässyt kiinni omakohtai
seen Sanan tutkisteluun. Hän ei jaksa su
lattaa vahvaa ruokaa, sellaista Sanaa, joka
ottaisi häneltä luulot pois ja painaisi hänet
sille pienelle paikalle, joka kuuluu jokai
selle ristin juurelle nöyrtyneelle. Hän te
kee kyllä hädän hetkellä parannusta, mutta
päästyään jaloilleen lankeaa helposti maail
man nsiin, ainakin osittaisesti sen orjuu
teen. Eikä orja voi itse päästää itseään va
paaksi. Hänet täytyy vapauttaa. On vain
yksi, joka voi sen tehdä. Jos Poika tekee
teidät vapaiksi, te olette todella vapaat,
vakuuttaa apostoli Johannes.

Lihallinen kristitty tarvitsee ennen muuta
rautaa Kristuksessa, sellaista rauhaa, josta
puuttuu syytösmieli toisia ihmisiä kohtaan.
Armottoman palvelijan on muututtava ar
mahtavaksi palvelijaksi. Vain jatkuva sisäl
linen yhteys Jeesukseen Krist seen voi
uudistaa ja kasvataa hengellisen piklculapsen
aikuiseksi, muuttaa änen sisimmässään pii
levän vihantaipumuksen ja tuomitsemisha
lun rakkaudeksi ja rauhaksi, tehdä hänestä
vapautuneen Jumalan lapsen.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että hä
nestä tulisi synnitön olento, vaan sitä, että
hän suostuu joka päivä hänessä asuvan van
han, itsekkään ihmisensä ristiinnattlitsemi
seen ja antaa Jumalan Hengelle mahdolli
suuden toimia voittovoimana taistelussa
kiusauksia vastaan sekä mahdollisen lan
keemuksen jälkeen voimana anteeksipyyn
töön ja anteeksiantoon. Vain tällä tiellä
pääsee hänessä kypsymään Hengen hedel
mä, johon kuuluvia asioita Paavali luettelee
galatalaiskirjeensä viidennessä luvussa, sel
laisia kuin pitkämielisyys, sävyisyys, ystä
vällisyys ja hyvyys. Jumalan Henki antaa
hänelle myös hätää sieluista ja halun voit
taa heitä Herralle. Henki notkistaa hänen

polvensa esirukoukseen lähimmäistensä puoesta ja avaa hänen suunsa todistamaan
Kristuksesta, joka kykenee vapauttamaan
kahleista jokaisen orjan, joka sielunsa hä
dässä huutaa häntä av seen.

P. Raki



PÄÄSIÄISSANOMA

Pääsiäisjuhla. - Sana kallis tää soi.
Herra noussut on ylös. Hän elää.
Meille rauhan ja riemun se sieluhun toi,
toivo ihana sieluhun herää.

Kuolon valta on murtunut kerrassaan,
syntivelka kun maksettiin täysin.
Kristus meit' kuolollaan autuaiks teki,
on velkamme maksanut täysin.

Riemuviestinä kaikuu viel yhä vaan:
Herra noussut on ylös. Hän elää.
Verellään maksoi synnit tään maan,
synti hukuta meitä ei enää.

Pelastussanoma nyt ilmoitetaan,
kaikki on täytetty aivan.
Käänny, ystävä armas, jo uskomaan,
veri aukaisi kaikille taivaan.

Päivä valjennut on kallis autuuden,
viha sammui jo sovintovereen.
Kotipartit on auki ikikirkkauteen,
synti hukkunut on armomercen.

Vaikka unhoitat ystävä syntymämaas,
oi »tuista sä pääsiäisaamu.
Että hauta se tyhjänä löydetty on,
missä Ieesus oli jo maannut.

Hän ylös on noussut, me nousemme myös,
kun tuomari torvella soittaa.
Vaikka odotusaika pitkäksi käy,
meidän pääsüisaamumme koittaa.

] uho Hartikainen

KIITOS

Sydämelliset kiitokseni teille kaikille, jotka
olette kunnioittaneet mieheni, maisteri Yrjö
Lehdon muistoa ja ottaneet osaa suureen
Iuruuni.

Aili Lehto

Yrjö Räikkönen
Kanttori, tarkastaja Yrjö Artturi Räik

könen sai iäisyyskutsun kodissaan Raumalla syn
tymäpäivänään 20. 3. 1967. Hän oli syntynyt In
kerinmaalla Lempaalassa v. 1898. Päätettyään kou
lunkäyntinsä toimi hän aluksi Pietarissa suoma
laisen osuustoiminnan palveluksessa siirtyen v.
1918 Suomeen, jossa hän oli toistakymmentä vuot
ta seurakuntatyössä, mutta antautui sitten vakuu
tusalalle. Toimittuaan eri yhtiöiden tarkastajana
hän siirtyi v. 1942 Maalaisten vakuutusyhtiön pii
ritarkastajaksi ia sitten yhtiön kamreeriltsi sekä
ylitarkastaiaksi, josta virasta erosi ja tuli vakuu
tusyhtiö Sammon palvelukseen v. 1956. Kanttori
Räikkönen osallistui myös yhclistystoimintaan ja
kuorotyöhön. Heimoasia oli lähellä hänen sydän
tiän ja hän otti myös osaa heimosotiin.

Kanttori Räikkösen hautaan siunaaminen tapah
tui Raumalla Monnan siunauskappelissa sunnun
taina 2. 4. 1967. Vainaian muistoa vietettiin Kok
kilan vanhainkodissa siunaustilaisuuden jälkeen.

[AAHYVÅYSET

maisteri Yrjö Lehdolle jätettiin maaliskuun 14 päi

vänä ltlo 14 Helsingin Krematorion kappelissa.
Hautaan siunaamisen toimitti rovasri Matti Viron

mäki. Omaisten kukkien jälkeen Inkeriläisten Yh

distys r.y:n ia Inkeriläisten Sivisryssäätiön puo

lesta laskettiin vainajan arkun äärelle Inketin vä

rein somistettu seppele, jolloin Sivistyssäätiön hal

lintoneuvoston puheenjohtaja, pääjohtaja Erkki

Tuuli puhui muistellen maist. Lehdon suorittamaa

suuriarvoista työtä hyväksi.



Virpomistapoja

Inkerissä

Entisaikoina inkeriläisten ia myös karialaisten
keskuudessa oli tapana käydä Palmusunnuntaina
virpomassa. Sana virporninen iobtunee venäjän
kielisestä sanasta verba (a paiunoksa). Virpo
rnistavoista lnkerintnaan Tytön pitäiässä 50 vuot
ta sitten lehtori Helmi Ttisnekka on kertonut
seuraavaa:

Virpomas käytii Palmusuntak aattoon.
Virpovitsas pit aiois tavua kottii, ko meil
ei kasvant paiuloi tarlsas. Virpovitsat pit
olla punasii ia niit kasvoi mein vaalul.
Niitä tuotii suur nivaska kottii ia sit myö
laitettii niist putskii ia ne koristettii kiria
vil liuskoil ia litentsi paperiloil. Varrain
aamul läbettii virpamaa talon emäntii ia
sanottii: Virpoi, varpoi vitsat Siul, kanal
tais muna miul, voilusikka lebmältäis ia
kaa/eka taikinaiseltais. Viikoks velkaa aast
aia/es armoa.

joka talloo ei jätetty putskaa. Putskat iä
tettii tätilöil ia risemoloil. Piinaviikko oli
meist lapsist oikein pitkä viikko. Piinaviikol
krasittii munii koivulebil ia sipulin kuoril.
Pääsiäisaamun varrain mäntii aiamaa kuos
tii. Sitä vart pit ommella korvelusrievust
pussi. Siiben ei kelvant vebnäiaubopussi.
Meil lapsil sanottii, iot Päåsiäisaamun tans
sii aurinko. Muistan, iot miulki oli rooso
voist vaatteet ia hiukset olliit kabel kossal
ia kassan otsis lintit. Ko mäntii kuostii
aiamaa nii emännät lämmitit vast kiukaita.
Sukulaistalost saatii ain munnii. Muist ta
loloist kauruskaa tai litentsii. Kerranki mie
sain koltkymment munnaa. Niist sit tebtii
munavoita tai muuten syötii. Oli tällainenki
leikki, iot munii litsattii vastakkai ia sen
muna kenen särkyi, pit antaa toisel.

Tällaisena ovat säilyneet Paäsiäistnuistot
mielessäin.

lnkeriläisten

yhdistyksen
vuosikokous

lnkeriläisten yhdistyksen vuosikokous pidettiin
Helsingissä Viipurilaisen osakunnan huonástossa
sunnuntaina maaliskuun 12 päivänä 1967. Ko
koukseen oli saapunut n. 150 osanottajaa eri puo
lilta maata. Kokouksen avauksen suoritti yhdis
tyksen puheeniohtaia. rovasti Matti Vironmäki
kohdistaen myös sanansa keskuudestamme poistu
neiden muistolle. Kaikkien vainajien muistoa
kunnioitettiin hetken hiliaisuudella.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin toimitus
johtaja Väinö Kekki ja sihteeriksi johtaja Antti
Kekki sekä pöytiikirjantarkastaiiksi neiti Kerttu
Susi ja opettaja Herman Raski. Yhdistyksen sih
teeri Antti Kekki sitti toimintakertomuksen, joka
hyväksyttiin. Yhdistyksen rahastonhoitaja Hertta
Allasunaa esitti tilikertomuksen ia tilintarkastaiain
lausunnon. Tilit hyväksyttiin ja
myönnettiin tili

toimikunnalle

Toimikunnan

ehdotuksesta päätettiin siirtää 2000 markkaa In
kerikotirahastoon.

ja Vastuuvapaus.

Yhdistyksen kunniajüseniksi päätettiin kutsua
opettajat Helmi Tiisnickka, Aapo Iho ja Antti
Huurto. Yhdistyksen toimikuntaan valittiin edu
menneen dipl.insinööri Jukka Savolaisen tilalle
opettaja Eino Virolainen ja rovasti Matti Viton
miiki sekä rouva Hertta Allanmaa uudelleen vaki

naisiksi ja varajiiseneksi uudelleen talousneuvos
Martti Soiva. Tilintarkastajiksi valittiin kauppa
neuvos Oskar Rokkanen ja konttoripiiällikkö Juho
Vesa vakinaisiksi sekä varalle opettaja Antti
Hum-to.

Jäsenmaksun suuruus pysytettiin entisenii 3 mk
perheen päältä ja toisilta l mk. Puheenjohtaja



Pääsiäisjuhla
Turussa

Toisena pääaläiapäivänä kokoontuivat Turun
paikallieoaaeton inkeriläieet Karjalaieten talolle
viettämään jo perinteellieekei muodoetunutta
omaa paaaiaisjuhlaansa.

Ohjelma aloitettiin päaeiäievirrellti. jonka jäl
keen paikallieoaaeton puheenjohtaja Halkkl Myl
Ian lauaul läenäolijat tervetulleeksi muistelemaan
kotoisin pääaiäietapoje ja viettämään yhteistä
pääeiäiejuhlaa. Vierailevana puhujana juhlassa
oli pastori Hakon Vainio. joka inkeriläieille on
tuttu jo yli kahden vuosikymmenen takaa. Kanttori
Ruuskanen ilahdutti paikallieoaaeton juhlaa tole
tamiseen aäeetykaillä. Muueta ohjelmasta mainit
takoon Lilja Napun Ieusunteesitys. naisten laulu.
Jaana-tyttönen esittämä runo ja Juho Hartikainen
esitykset.

Katri Perålainen tarjosi 70-vuotiepäivänea mer
keissä kahvit juhlayleiaolle. neieet lauloivat päi
väneankarille ja oeaeton puheenjohtaja kiitti merk
kipäivan vlettäjää kahviterjoilueta ja oeaeton hy
väkei suorittamaata työstä.

Katri Klemettilä luovutti ompeluseuran valmie
iaman lnkerin lipun oeaetoile. Loppueenat laueui
pastori Mustonen.

Matti Vironmäki esitti toimintasuunnitelman, joka
hyväksyttiin. Samoin hyväksyttiin myös talousar
vie.

Kokouksen jälkeen juotiin kahvit ja syötiin pii
takoita. Sat jatkoksi oli Helsingin paikallisosasto
järjestänyt ohjelmallisen osan. Tästä mainittakoon
ulkoisesti fiLtohtori Leea Virtasen mielenkiin

toinen inkeriläisiä lauluja ja laulutapoja käsittelevä
esitelmä. Esitclmä oli
kuunneltiin

asiallinen ja sitä myös
Paikallisosaston kuoro

lauloi opettaja Eino Virolaisen johdolla ja tan
tarkkaavasti.

huujat tanhusivat ylioppilas Anneli Virolaisen joh
dolla.

lnkeriläisten
slvistyssäätlön
vuosikokous

Säätiön vuosikokous pidettiin Helsingissä 29.

taja Erkki Tuuli ja sihteerinä opettaja Kaija Vi
ronmäki. Hyväksyttiin toimintakertomus ja
tarkastajien lausunnon penisteella myönnettiin
hallitukselle vastuuvapaus. Vahvistettiin kuluvan
vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Hal
lintoneuvostosta etovuorossa olleet laamanni Har
ry Btotherus ja arkkipüspa Martti Simojoki va
littiin uudelleen. Heidän lisäkseen kuuluvat hal
lintoneuvostoon: pääjohtaja Erkki Tuuli, johtaja
Antti Kekki, toimistovirkaiiija Hertta Allanman,
akateemikko Martti Haavio, tohtori Sulo Haltso
nen, prof. Pentti Kaitera, toimitusjoht.
Kekki, kansanopiston joht. Matti Kähäri, rehtori
Heikki Mylläri, työmies Juho Putrolainen, hovi
oikeudenneuvos Robert Rainio, kauppaneuvos Os
kar Rokkanen, ltirjastoneuvos Teppo Samooja,
talousneuvos Martti Soiva, edustaja Väinö Taina,
kaupunginjoht. Arno Tuuma, rovasti Matti Vi
ronmäki, tohtori Leo Yllö, hum.kand. Pirkko Huur
to ja opettaja Eino Virolainen.

Säätiön hallitukseen valittiin toimitusjohtaja
Väinö Kekki ja konttoripäällikkö Jussi Vesa.
Heidän lisäkseen kuuluvat hallitukseen maisteri
Toivo Marttinen, toimistovirkailija Kerttu Susi.
tohtori Leo Yllö ja opettaja Kaija Vironmäki.

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin
edelleen pääjohtaja Erkki Tuuli ja varapuheen
johtajaksi johtaja Antti Kekki.

Tilintarkastajiksi tulivat: maisteri Aimo Autio
KHT, ja tuomari Heimo Kekki ja heidän vara
miehiltseen: maisteri O. Sivonen KHT ja tuo
mari Toivo Iho.

TUE LAHIOITUKSILLASI INKERILÄIÅTEN

SIVISTYSSÄÄTIÖTW!



Turun paikallisosaston vuosikokous
Turun paikallisosaston vuosikokous, joka pidet

tiin Karjalaisten talossa sunnuntaina 12. päivänä
helmikuuta, oli koonnut jäsenistöä kokoon yli
viisikymmentä henkeä. Aluksi laulettiin yhteises
ti, jonka jälkeen paikallisosaston puheenjohtaja
Heikki Mylläri suoritti vuosikokouksen avauksen,
kosketellen avauspuheessaan paikallisosaston yh
distystoimintaa. Hän myös selosti paikallisosaston
entisen puheenjohtajan kirjastoneuvos Teppo Sa
moojan ansiokasta työtä maamme sivistyksen, in
keáläisten yhdistyksen ja monen muun yhteiskun
nallisen toiminnan hyväksi. Vuosikokouksen pu
heenjohtajaksi valittiin Heikki Mylläri ja sih
teeriksi Paavo Pesonen.

Paikallisosaston toimintakertomuksen esitti Paa
vo Pesonen. Siitä ilmeni mm., että paikallis
osasto oli järjestänyt juhlan pääsiäisenä, hellun
taina, jouluna ja syystoiminnan avajaiset. Lisäksi
järjestettiin inketiläisten vainajien muistomerkille
Turun hautausmaalle lrunniakäynti pyhäinpäivä
nä, jota juhlaa jatkettiin Turun linnan kirkossa.
Turun karjalaisten kanssa on vallinnut hyvä yh
teishenki. Paikallisosas' to on hyvin kiitollinen, että
se on saanut kokoontua tilaisuuksiittsa Karjalaisten
talolle, joka on jäsenistölle muodostunut vuosien
aikana kodikkaaksi paikaksi.

Vuosikokous hyväksyi kiitoksella toimintaker
tomuksen. Rahastonhoitaja Lydia Adell silti tili
kertomuksen, josta ilmeni. että paikallisosaston va
roja oli hoidettu huolella. Vuosikokous hyväksyi
kiitoksella tilikettomuksen ja myönsi johtokunnalle

ja vastuuvapauden.
Johtokunnasta olivat erovuotossa Matti Suo

malainen ja Jooseppi Klemettilä, jotka molemmat
valittiin uudelleen. Kuoleman kautta poistuneen
Juho Talonpojan tilalle valittiin Lydia Adell. Ti

Oikein paljon tervetuloa!

lintarkastaiiksi valittiin Toivo Jämsä ja Pekka
Peuhkuri, varalle Robert Rainio. Vuosikokouk
sen pöytäkirjan tarkastajiksi tulivat Matti Iho ja
Yrjö Rautiainen. Järjestysmiehiltsi valittiin Erk
ki Mustonen ja Toivo Jämsä, jäsenmaksujen kan
tajiksi Jooseppi Klemettilä ja Toivo Jämsä, lehti
tilausten vastaanottajaksi Lilja Nappu, emänniksi
Lyydia Adell. Elsa Kiippa ja Helena Kontta.
Inkeriliiisten yhdistyksen terveiset paikallisosas
tolle toi Antti Kekki, joka pultcasaan muisteli
Iänsi-Inkerin nuorison seura- ja sivistystoimintaa.

Virallisten asiain jälkeen jatkettiin yhdáoloa
ohjelman parissa, jota esittivät mm. Heikki Myl
läri lukien leikkaamansa vanhan lehtilcikkeen
Vapaus-lehdestä Pienet hiät.
Juho Hartikainen luki kirjoittamansa runon ja

loppusanat lattsui Vilho Mustonen.
Tilaisuuden jälkeen pidetyssä johtokunnan ko

kouksessa valittiin paikallisosaston puheenjohta
jaksi Heikki Mylläri. varapuhcenjohtajaksi Vilho
Mustonen, sihteeriksi Paavo Pesonen ja rahas
tonhoitajaksi Lyydia Adell.

P. P.

Turun paikalllsosasto järjestää toisena hel
Iuntalpålvanä 15.5.67 kello 14.00 Karja
lalsten talossa helluntaijuhlan.
Huom! Helluntaijuhla pidetään kaksiosai
sena. Aloitetaan slsajuhlalla ja jatketaan
ulkojuhlalla Fluissalossa. jonne siirrytään
linja-autolla.
Toivotaan runsasta osanottoa. Koko par
heet mukaani

Nuorlsoharrastusten kevätkalselmus Helsingissä 6. 5.195?

Kutsumme kaikki nuorrnieliset viettämään kanssamme rattoisaa, kuulasta kevätiltaa 6.5.1967.

klo 19.30 Braggen juhlasalissa, Kasarminkatu 28. Talven mittaan harjoiteltujen omien ohjelma
numeroittetnme lisäksi on Työväenopiston Näytelmäketho lupautunut
Tšehovin näytelmän Yö ennen oikeudenkäyntä. Kaikki nuorisotoiminnasta kiinnostumatto
matkin voivat ostaa jo etukäteen lippunsa Nuorisotoimikunnan jäseniltä, esim. varainvartija
Yrjö Korkkiselta. puh. 334 906. Lipun hintaan, 4:-, sisältyy myös makoisaa kahvia ja pullaa.

esittämään Anton

Nuorisotoimikurua



RUOTSIN PUOLELTA
NUORET MIEHET VANHALLA ASIALLA

Boråsin kesäjuhlien kuulumisia

Kahdettakymmenettä Ruotsin inkeriläieten ke
näjuhlaa Boräeiin ensi juhannuksena valmistelee
juhlatoimikunta. jonka keski-ikä on 31 ja puoli
vuotta. Ruotsiin saapuessaan noin 20 vuotta sit
ten oli juhlatoimikunnan keski-ikä nilnollen il ja
puoli vuotta. Yksitoista vuotiaat pojannulikat ovat
omaksuneet sen verran heimohenkeä vieraalla
maalla ja vieraan kansan keskuudessa. että nyt
20 vuotta myöhemmin ovat valmiit uhraamaan
aikaansa ja vaivaansa sellaiselle vanhalle asiai
ie kuin inkeriläisten kesäjuhlien järjestelylle.

Hyvät vanhemmati Uskoitteko te silloin 20
vuotta sitten. että teidän lapsenne joskus ovat
mukana järjestämässä näitä kesäjuhlia? Eikö asia
ole niin. ettei meidän toimintamme täällä aina
ole kovin korkeaientoista ollut. On temmottu
sinne ja tänne. hapuiltu suunnalla ja toiselle.
Sivustakatsojiila siinä on kenties ollut paljonkin
arvostelun aihetta. Mutta eikö yksi päätavoitteista
sittenkin ole saavutettu: uusi polvi liikkuu vanhalla
asialla. Tämä olisi hyvä arvosteiijoidenkin muis
taa ja säästää arvostelu sellaiseen ajankohtaan.
jolloin vertaiiujsn teko on mahdollista.

Nämä uudet kasvot tulevat epäilemättä esille
ensi kesäjuhlien yhteydessä. Uusi polvi on si
tonut omat suhteensa ja pitää kunnia-asianaan
nähdä juhlilla oman aikansa puhujia. llolla olem
me voineet todeta. että useimmat pyytämistämme
juhlapuhujiste ovatkin voineet järjestää matkansa
tänne. Niinpä näemme ja kuulemme silloin täällä
hyvät ystävämme klrkkoherrat E. Arhinmäen. E.
Saarisen ja past. H. Castrénin Helsingistä sekä
teemme tuttavuutta pastori Kristoffer Suuysn
kanssa. Pastori Suuya on kotoisin Afrikasta.
Hengellinen ohjelma on keskitetty Gustaf Adol
lin kirkkoon ja seurakuntatalolle. Kansalllsta oh
jelmaa varten on kaksi tilaisuutta; aattoiltana
kokkoilta Kerhon keeämöklilä sekä juhannusiltana
lmnesllinen juhlatilaiauus Folkets Hus'in A-salissa.
Kummassakin tilaisuudssa esitetään ohjelmaa.
mita kokkoillan osalle jää myöskin ns. vapaata
aikaa kokonpolttoon ja rupatteluun. Meitä bo
räsilaieia on pidetty hyvinä ilveilijöinä. Hyvän

näytelmän me olemme nytkin aikoneet esittää
Lisäksi näytetään kansallisessa tilaisuudessa ly
hyt värielokuva viime kesäjuhlien yhteydessä
Urebrossa suoritetusta muistokiven paljastuk
sesta.

Urheilun osalle tuleekin sitten peräti uutuus:
Tavsllisten urheilulajlen lisäksi tullaan pelaamaan
lentopallo-ottelu. Boråsin lnkerin Kerho on vil
dan vuoden ajan pelannut lentopalloa Fluotain
mestaruussarjassa ja pelaajat palavat halusta
saada näyttää tsitoaan omallekin yleisölle.

Majoituksesta mainitsimme jo viime numerossa.
Se on järjestetty Teknillisen Korkeakoulun oppi
lasesuntolaen lähelle keskustaa. Majoitus tapah
tuu hyvin siisteissä 1 ja 2 petin huoneissa vuo
devaatteidsn ja Iakanolden kera ja maksaa vuo
rokaudessa 18 kr eli noin 11 mk. johon sisältyy
myöskin aamiainen majoituspaikslla. Hinta ken
ties ansisilmäyksellä pelottaa joitakin. mutta kun
hinnoitetaan aamiainen ja Iakanain pesu. niin
hinta hyvin nukutusta yöstä ei jääkään kovin
suureksi. Majoitusilmoituksia ottaa vastaan Toivo
lääskelälnen os. Döbelnsgatan 111 A Borås. puh.
033/13 1552. Olemme velvollisia antamaan ma
joituspaikalle tarkan majoitettavien lukumäärän
2 viikkoa ennen juhlia. joten kaikkien majoitusta
haluavien on tehtävä ilmoituksensa viimeistään
mainittuun aikaan mennessä.

Juhlaohjelmaa alkaa jo vähitellen kerääntyä.
mutta toivomuksemme on että Boråsin ulkopuo
Ieltakin juhliin tulevat tuovat mukanaan ohjelmaa.
Siten kannatta konenne yhteiseen kekoon. llmoi
tukset ohjelmansuorituksista voi lähettää Inkerin
Kerhon poetilokeroon os. Box 55100 Boräs 5.
Fiuotsi.

Tulemme herättelemään kansaa juhlamatkalle
pienellä uutispakinalla joka kuukauden numeros
sa. kuuiemiin. Tervetuloa juhannuksena Boräeiin
viettämään kesäjuhlaa ja kuulemaan ikivanhaa
sanomaa nuorten sananjuiistajien huulllta.

luhlatoimikunnan puolesta:
V. H ä y h ä n e n
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Mölnycken ja Mölndalln kuulumisia
Suomenkielisen jumalanpalveluksen päätyttyä

Rådan kirkossa sunnuntaina 5.3. kokoontui jouk
ko sen jäseniä vuosikokoukseensa. Koko essa
luotiin lyhyt katsaus päättyneen vuoden tapahtu
miin ja esitettiin tilinpäätös.

Jumalanpalveluksia oli pidetty 24, joista 7 eh
toolliskirkkoa j.p. Näihin palveluksiin oli osallis
tunut yht. n. 1700 henkilöä, joista n. 300 kävi
ehtoollisella. Maksaneita jäseniä oli 66, joten va
jaus edelliseen vuoteen oli 15 Kaikista
näistä tilaisuuksista on vastannut pastori Juhani
Rantanen. Vierailijoina olivat: saarn. itns ' ,
rov. Mustajoki ja Rapeli. leht. Rönnholm, pastorit
Kujanpää ja Tanskanen. Tämän lisäksi on toiminut
kaksi lähetyspiiriä ja on pidetty nmsaasti koti

T I L l N P Ä Ä T Ö S

Meno!
Päivä- ja matkakorv. . . . . . . . . . . . . . . 960.
Kolehti lähety . . . . . . . . . . . . . . 372.
Kolehti Luther-avulla . . . . . . . . . . . . .. 224.
Kolehti kuoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.-
Kolehti Japani lah . . . . . . . . . . . . . . . . |49.26
Kolehti Afrikka-läh. . . . . . . . . . . . . ..
Kolehti .Borisin Sk-säätiölle . . . . . . ..Ostettu seppeleitä 116.60
Kahvitarj.
Lehti-ilmoitus
äsenmaksu IS

Vuokramenoja
Lahjoituksiin

Puhdas tuotto

Siirto ed. vuosilta 157234, nyt voitto 506.33 joten
Tilintarkastajat: I. Pakkanen, V. Varleki ja P.

seuroja eri puolilla piiriä. Afrikan ja Japanin lähe
tyspiirit toimivat riippumatta seurakuntapiiristä.
Niillä on kummallakin omat rahastonsa. Vuosittain
vietetään Mölndalssa Japani-lähetyšuhlaa ja näissä
juhlissa on aina ollut vierailija Suomesta. Göte
borgissa toimivat Suomen kirkon lähettämät työn
tekijät past. Levänen ja leht. Rönnholm uhraa
vat paljon aikaansa inkeriläisten keskuudessa ja

idän työnsä on ollut hyvin siunausrikasta koko
piirillctnme.

Tulevaisuuden suunnitelmista mainittakoon, että
tämän vuoden ai seurakuntatyhrnän toiminta
täyttää 20 v. ja sitä päätettiin juhlia. Palaamme
asiaan, kun se tulee ajankohtaiseksi.

Tulot
Kolehtitulot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.93 l .45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660.
Korkotuloja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.99

172644

1726,44

varoja on yht.: 4079:27. Kassanhoitaja A. Tervo.
Ricatralaincn.

UREBROSSA

Suomenkielinen jumalanpalvelus Örebron Alm
byn seurakuntakodissa ensimmäisenä helluntaipäi
vänä 14. S. 1967 kello 16. Silloin on myös rippi
ja Herran pyhä ehtoollinen. Saarnaa kirkkoherra
Kuno Åberg.

Seuraavana pyhänä eli sunnuntaina toukokuun
21 pnä 1967 kirkkoherra Kuno Åberg pyytää Öre
bron suomenkielistä ldtkkokansaa vierailulle Eke
byhyn. Silloin on jumalanpalvelus Ekebyn kirkossa
ja kirkonmenojen jälkeen juodaan äitienpäiväkah
vit Ekebyn koululla. Linja-auto lähtee Örebron
linja-autoasernalta 21. 5. kello 16. Jumalanpalvelus
alkaa kello 16.30. Tervetuloa!

12

HAASTE

Ennevanhaakii kilpailtii milloin mistäkii. A nyt
Suomen inkerläiset huastaat Ruotsin inküiset

Ku tiält Suomeest tulloo yhteiskuljetuk
sel iso joukko Boräsii väkkee, nii on kuultu. jot
Ruotsistkii tänä kesän ens kertaa tulloo yhteis
lculjetuksel suuremp joukko. nii kumpi puol suap
enemmän väkkee Ne yhteismatltat ovat
sit rattosü, ja ku ne tulloot halvoikskii, nii keral

pienemmänkü rahan haltija. Pannaks töpi
näks! Mie luppaan voittajapuolel kohvit süt
niekan kera.

Väinö Pietaar



Afrikkalainen pappi Borásin kesäjuhlille

Kuten viime numerossa jo Ilmoltimms. on tä
män vuoden inkeriläisellä kssäjuhlayleisollä Bo
räsissa tilaisuus tutustua afrikkaiaiseen psppiin.
Kristel Shuuyean. Pastori Shuuya on ambomsalta
kotoisin ja tätä nykyä Suomen Lähetyssauran
stipendiaattine Helsingissä. Esitteiemme hänet
tässä lyhyesti lehtemme lukijakunnalle.

Pastor Shuuya on syntyään uukuambilainen.
Hänen tarkkaa eyntymäpäiväänsä ei ole tiedossa,
sillä paksnakodissa ei sitä kirjoihin merkitty.
mutta syntymävuosi on 1934. Hänen pakansni
msnsä oli lipinge. Hänen syntymänsä aikoina
elsttin Ukusmbiaasa kristinuskon murroskautta.
Seurakunnan jäaenmäärä oli voimakksassa nou
sussa. Niinpä lipingekin kastttiin 2-vuotiaana
kristinuskoon äitinsä ja elaaruetenea kanssa. isän
jäädessä pakanaksi. Iipings-poika sai kssteesea
nimekseen Kristof. Muutaman vuoden kuluttua
pojalle tuli palava halu lähteä läheisen Eilimln
llhetysasernan lastsnkouluun. Käytyään lasten
koulun hän jatkoi poikakoulua ja meni opettaja
seminaariin isänsä ankarasta vaatustamisasta
huolimatta. Opettajana hän ehti olla noin parisen
vuotta. kun hänet kutsuttiin pappisssminaariln
Elimiin. ja vihittiin papiksi v. 1962. Siltä saakka
on Shuuya toiminut psppina Eiimissä ja kuten
mainitaimms. on tilapäisesti Helsingissä stipen
diasttina.

Pastori Shuuyan lapsuus- ja nuomusvuodet
ovat olleet sangen klrjavla. Äidin kuoltua pojan
vielä ollessa aivan pieni hän sai toimitells äidin
kotiaskareet ja kävi koulua usein hyvin vaikeissa
olosuhteissa Isän suhtautuessa vastahakoisesti
hänen koulupuuhiines. Vanhoiiia päivillään isäntä
Shuuya sairastui vakavasti ja joutui ssirasvuo
teellaan usein ajattelemaan, mistä on kotoisin
se rakkaus. jota hänen Iipinge-pojailsan on niin
runsaasti je jota häneltä itseltään puuttui. Elo
kuun alussa v. 1962. pari viikkoa ennen Kris
tofin papiksi vihkimistä. isäntä Shuuya kastettiin
kristinuekoon. Saman vuoden syyskuussa sai
pastori Shuuya, ensimmäisenä pappistehtävänään
siunats kristityn isänsä haudan lepoon. 'Tänään
ilo voittaa surun. hän kertoo.

Pastori Shuuya on naimisissa ja vastikään hää
nestä on tullut toisen tyttären isä. Tytär sai kas
teesss nimekseen Tulimegameno. Nimi merkito
see me olemme varjelukssess.

Lähetystyö on kauan ollut Boräsin inkerlläis
ten sydäntä lähellä. Me toivotamme ilolla pastori
Shuuyan tervetulleeksi kesäjuhlillsmme.

Juhlatoimikunnsn puolesta
V. H ä y h ä n e n
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VUODET VIEFIIVÄT

85 vuotta täytti helmikuun 14 päivinä entinen
maanviljelijä Mikko Mylläri
Hän on syntynyt 14.2.1882 Miikltulaisten Ala
kylässä maanviljeljiän poikana ja maataloustyö onkin
ollut hänen ammattinsa koko hänen elämänsä ajan.
Hyvä terveys on aina häntä suosinut ja
on harvinaisen hyvä muisti. Viü nykyäänkin hän
kertoo tapauksia lapsuutensa ajoilta saakka. aina

ikään kuin ne olisivat viime vii
kolla tapahtuneet. Paljon onkin Mikko Myllärillä
muisteltavaa. omakohtaisia kokemuksia sekä van
hojen ihmisten kertomia.

Pšiivänsankasia tämän merkkipäivänä olivat onnit
tclemassa nykyiset ja entiset naapurit sekä sttkulai
set pitkienkin matkoj takaa. Olivat myöskin on
nittelemassa seurakunnan virkamiehet: kanttori,
kappalainen ja rovastikin, kaikki perheineen. joten
tilaisuus muodostui harrastunnelmaiseksi juhlaksi.

Kiirtäen mukana olleiden puoluta
Matti' Virolainen

6
Helmikuun 14 täytti 80 vuotta Antti

Klemettilä Hausjärvellä. Hän on syntynyt In
ketissä Järvisaaren Kanttilassa 1887. Ei hämm
Hän ole ollut helppoa. Viime vuosina
Inkerissä hän toimi vastuunalaisissa tehtävissä mo
net vuodet. Vuonna 1943 siirryttyään Suomeen hän
sai työpaikan Ypäjältä, oli eläkkeelle siirty
miseen

Hänen merkkipäiviinään olivat saapuneet onnit
telem-'a sisamsten ja veljen sekä sukulaisten li
säksi uoukko entisiä naapureita ja tuttavia tuvan
täydeltä. Tilaisuus alettiin Kiitos sulle
Jumalani. Senjälkeen piti onnittelupuheen Jussi
Pyysijäincn. Hän muun muassa sanoi. että hänen
velvollisuutensa on vanhempana Klesnettilän vu
nukltana onnitella enoa, joka on elämässä saavut
tanut näin korkean merkkipaalun. Puhuja muisteli
aikaa, kun oltiin Inkerissii monissa vastuunalai
sissa tehtävissä kolhoosin kirjanpitäiänä ja tuoma
rina kansankäräjillä. Oli paljon vielä muita pikku
tehtäviä, joissa Klemettilä toimi. sellaisissa olosuh
teissa, jotka viime aikoina olivat, ei ollut
aina helppoa. Mutta nyt ne ajat ovat jää
neet taaksepäin ja voitte vapaana nauttia vanhuu
den vuosista, sanoi puhuja. Tilaisuus päättyi va
lokuvaultsoen.

I. Klemettilä

LAATOKAN

MEFlEN

HANTAMILTA

paikannimiä luo
pysyttelen sillä jossa' 'imeä maa puo

Nimet ovat

5 virstaa.
jttka nyt sivuutanmennessä on

lopetti
Kusnet

mu.
Yllä mainitut paikannimet puolestansa puhuvat

eletystä elämästä. Siellä rantanuotioittcn äärellä
kuultiin kertomuksia merimiestcn kokemuksista.
ihailtiin ja ihmeteltiin kauniita kalakaskuja, sekä
huonoista että hyvistäkin saalisapajista. jotka tuot
tivat paikkakunnan asukkaille varallisuutta ja hy
vinvointia.

Laatokan ulapalla, peilikirkkaalla veden pinnal
la, oli ihanaa ajatella avaruuden suuruutta. Mutta
my i ä säällä, kun kuohupüset tnainingit
kävivät korkeina, silloin muuttui nr llisimman
kin merimiehen olemus aivan vakavaksi. Tässä
muutama lause eräästä Metimiehen usta:

]o ennen manta miestä se meri petteli,
ia monen kullan silmät vesille iätteli. . .
Kun Ieuollebeksi kuulet, tee risti rantaben
ja aallon luomat hmm' ne peitä suuta/san.

Terveisiä kaikille! Toiste lisää.
Matti-setä



Ruotsin inkeriläisten tilityksiä

INKERIN SUOMALAISTEN KESKUSLIITON KASSAN TULOT JA MENOT VUODELTA 1966

“sara;;.;'kg.a,angt: 200,_
muistokivdle . . . . . . . . . . . . 125:

menoja . . . . . . . . . . . . . . . . .. 246z65
Yhteensä tuloja 6432:69 Yhteensä menoja 3288:36

1.1.1967 on 6.432:69-3.288:36 = 1144:33j ' ' 'T' _ '_' kruunua ja 33 äyriä.)
Kassan tulo- ja menoeriit ovat merkityt ltassakirjaan asianomaisessa järjestyksessä, joka tarkastuksessa
on todettu oikmksi. Västcråsissa 29 pznä tammikuuta v. 1967.

Tilintarkastajat: Ella Björn Henri/e Toikka

Kassanhoitaja: Armi Juvonen

TILINTARKASTUS MUISTOKIVEN RAHALLISISTA TULOISTA JA MENOISTA

lnkcrin Suomalaisten Muistokiven pystyttämisen kassan tulo ja menocriit ovat merkityt kassakirjaan
asianomaisessa iiirjestyksmä, joka tarkastuksessa on todettu oikeaksi.

loja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l4.000:47 Menopuoli:Tulopuolr Taiteilija Juho Sunille työpaikka ja
yksen muodossa saatuja tu- mkcnnustarvikkect . . . . . . . . . . . . .. 7.000:

Työpalkkioita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250:
Matkakuluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310:
Graniittiüvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190:
llakennustarpeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 728285
Puhchn- ja postikuluja . . . . . . . . . . . . .. 70:

uja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 42:80
lidustuskustannuksia kunniavicraiiie

(Suomsta ja Ruotsista) . . . . . . . . .. 55:40
Yhteensä l4.000:47 Menoja yhteensä 13.747:05

1. l. 1967 on 253:42 kr. (Kaksisataaviisikynunentäkolme kruunua ja 42 äyriii). ioka käy
tetään Inkerin Suomalaisten Keskuslüton v. 1967 vuosikokouksen päätökset: mukaisesti. Viistetåsissa
29 pznä tammikuuta v. 1967.

Tilintarkastajat: Ella Björn Henrik Toikka

Kassanhoitaja: Antti Juvonen



RAKKAITA JOS

RASKAITAKIN

MUISTOJA...

PASTO RI
AATAMI KUOHTIN KIRJAT

JUHANA INKERINSUOMALAINEN TAPAHTUI INKEHISSÄ
sid. 12:10 II painos, sid. 10:10

KIFIKOSSA - INKEFIIN K|HKON VAIKEITA
KESKITYSLEIRISSÄ - UOSIAKORVESSA sid. 9:

I| painos, sid. 10:10 SLEY

INKERILAISTEN VIESTI
TOIMITUS: Korkeavuorenkatu 10 A 18 Helsinki 12.

Päätoimittaja:
Matti Vironmäki, puh. 631285.
Toirnitussihteeri:
Pirkko Huurto, puh. 783 660
Kettutic 4 B Helsinki 80.

KONTTORII Aurorankatu 7 A 1, Helsinki 10.
Postisiirto n:o 30636.

TILÅUSHINTA! mk 6:- vsk. sekä koti- että ulkomaille.
ILMOITUSHINNAT:1/1 sivu mk 100:_» »n n 40::

Ilmoitusasioista sovittava toimitussihteerin
kanssa.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

Helsinki 1967 Klrllpalno MIJLTOR
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INKERILÅYS T EN VIESTI
TOIMITU5= Korkeavuorenkatu 10 A 18 Helsinki 12.

Päätoimittaja:
Matti Vironmäki, puh. 631 285.
Toimitussihteeri:
Pirkko Huurto, puh. 783 660
Kettutie 4 B Helsinki 80.

KONTTORI= Aurorankatu 7 A 1, Helsinki 10.
Postisiirto nzo 30636.

TILÅU5HINTÅ= mk 6:- vsk. sekä koti- että ulkomaille.

ILMOITUSHINNAT: 1? 31v., mk 100:_1 2
1/4 II II 40 :
Ilmoitusasioista sovittava toimitussihteerin

ssa.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERI LÄISTEN YHDISTYS RY.

INKERILÅYSTEN SIVISTYSSAATIÖ

Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Varat käytetään Inkeri-kodin ja Inkerin
historian aikaansaaminen, Inkeri-aiheisten julkaisujen kustantamiseen ja inkeri
läisten opintoavustuksun .

SÄÄTIÖN TALLETUSTILIT: KOP:n, PYP:n, HOP:n, Säästöpankkien Keskus
Osake-Pankin ja Osuuskassojen Keskus Oyzn pääkonttorit.

SÄÄTIÖN OSOITE: Huopalahdentie 10 A 20 Helsinki 33. Puh. 48 76 19.

Kansikuva kertoo: Helsingissä pidettiin, kuten viime numerossa kerroimme, Inkeriläistcn Sivistysñš
tiön - simmäincn vuosikokous 29.3.1967. Siinä' tilaisuudessa olivat hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenistä läsnä henkilöt, joista kuvamme kertoo. Edessä istumassa (vasemmalta): laamanni Harry
Brotberux, kauppancuvos Oskar kukkanen, johtaja Väinö Kekki, pääjohtaja Erkki Tuuli.
istuvat: toimistovirkailiia Kerttu Susi, opettaja Kaija Vironrnåki, opettaja Eino Virolainen. Seisomasa
(vas.): professori Pentti Kaitera, kaupunginjohtaja Arno Tuurna, rehtori Heikki Mylläri, rouva Hertta
Allanmaa, kansano istonjohtaja Matti Käbäri, hovioikeudcnneuvos Robert Rainio, johtaja Antti Kekki,
filxohtori Salo Huttunen, maatmetsiitxohtori Leo Yllä ja rovasti Malti Vironmåki.



Onko Inkerin heimon
olemassaololla tarkoitus?

Helsingin teknillisen korkeakoulun pro
lessori Pentti Kaitera on inkeriläi
sille tuttu ia rakas ystävä. Hänen toimin
tansa inkeriläisten hyväksi on ollut erittäin
merkittävää. Niinpä puhumattakaan työstä
yli kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin
prol. Kaitera oli Sisäasiainministeriön siir
toväenasiainosaston päällikkönä johtamassa
inkeriläisten siirtoa Suomeen, hän on myös
sotien jälkeen ollut mukana heimoväen
barrastuksissa esiintyen m.m. puhuiana in
keriläisten tilaisuuksissa. Kristillisen elä
mänkatsomuksen omaavana henkilönä pro
fessori Kaitera on aina puheissaan johta
nut inkeriläiset kuuli/ansa syvällisten pe
rimmäinen kysymysten äärelle. Siten ta
pahtui myös viime juhannuksena Örehron
kesäiuhlissa Ruotsissa. Seuraavat rivit ovat
katkelmia hänen siellä vapaasti pitämästään
puheesta.

Inkeriläisten juhlat tuovat mieleen ajat,
jolloin yhden vuoden aikana n. 63 000 in
keriläistä sürtyi kotiseudultaan sodan kes
keltä Suomeen. Monille siirto merkitsi vai
keita koettelemusten hetkiä, joihin kuiten
kin liittyi toivo vaikeuksien loppumisesta.

Sodan jälkeen suuri osa siirretyistä palasi
takaisin. Noin kymmenentuhatta jäi Suo
meen. Heistä puolet siirtyi pian Ruotsiin.
Inkerin väestön kohdalla tuo aika merkitsi
yhtenäisen heimon pirstoutumista. Silloin
hajosi heimo, joka kolmesataa vuotta oli
elänyt suurkaupungin välittömässä tuntu
massa säilyttäen kuitenkin erittäin puhtaana
kansallisuutensa, uskontonsa ja kielensä lu

vuoden aikana tilanne näyttää huomatta

vassa määrin muuttuneen. Ruotsissa oleva
inkeriläisjoultko on nopeasti sulautumassa
siihen väestöön, jonka keskuuteen se on siir
tynyt. Tämä johtaa mieleen monia kysy
myksiä. Yksi niistä on, mikä on ollut In
kerin kansan 300-vuotisen olemassaolon
tarkoitus.

Mikä yleensä on jonkin kansan olemas
saolon tarkoitus? Näin kysytään. Eikä täl
lainen kysymys nykyaikana kohdistu vain
Inkerin väestöön, vaan se on yleismaailmal
linen. Ajatelkaamme vain niitä kymmeniä
miljoonia ihmisiä, jotka viime sotien aikana
joutuivat jättämään kotinsa. Heidän monien
kohdalla muutokset ovat merkinneet var
maan paljon suurempia vaikeuksia ja elä
män muuttumista huonompaan suuntaan
kuin mitä on tapahtunut inkeriläisille. Ei
hän Ruotsiin ja Suomeen jouttmeiden inke
riläisten kohdalla voida puhua olojen huo
nonturnisesta, jos ajatellaan aineellista hy
vinvointia, sillä onhan Ruotsissa samoin
kuin Suomessakin elintaso tunnetusti maa
ilman korkeimpia.

Mutta eihän jonkin väestöryhrnän eikä
yksilönkään olemassaolon tarkoitus ole vain
elintason saaminen mahdollisimman kor
kealle ja elämän mukavuuksien etsiminen.
Nämä seikat ovat kyllä eräitä hyväksyttäviä
tavoitteita, mutta ne eivät voi olla perim
mäinen olemassaolon tarkoitus. Mikä se on
- kysymme.

perimmäistä tarkoitusta kysel
lessämme emme saata olla huomaamatta,
että nykyään kaikkialla maailm' assa eletään
suuressa murroksessa. Nykyinen aika mer
kitsee sellaista murrosta, jollaista ei kos
kaan maailmanl-iistoriassa ole ollut. Otetta
koon esimerkiksi maapallon väestön kasvu.



joka on eräs perustavimpia vaikuttajia kai
kessa kehityksessä. Väkimäärän lisäys on
nykyään n. 60 milj. henkeä vuodessa. Ih
miskunnan lisääntymiseen n. 3 miljardiksi
ensimmäisten ihmisten esiintymisestä on ku
lunut ainakin 2 miljoonaa vuotta. Saman
suuruinen lisäys tapahtuu par
haillaan n. 40 vuodessa eli sukupol
ven aikana. Jos kuvaa tätä kehitystä käy
tällä, jossa vaaka-akselilla on aika ja pysty
akselilla ihmiskunnan välnmaa' ' niin tähän
asti jotenkin vaakasuorana kulkenut käyrä
kohoaa juuri meidän aikanamme jotenkin
pystysuoraksi. Jo tämä pakoittaa vakavasti
ajattelemaan, että olemme lähestymässä ih
miskunnan kohtalon loppuratkaisuja.

Paitsi väestön kasvua on nykyaikana pal
jon muutakin, mikä osoittaa, että elämme
murrosvaiheessa. Nünpä sotien jälkeen kaik
kien kansojen keskuudessa on tapahtunut

vauhdilla siirtymistä maatalous
oloista asutuskeskuksiin. Tuollaisessa väes
töryhmien liikehtimisessä yksilö on usein
kuin pieni lastu myrskyävällä merellä. Oma
merkityksensä on myös sillä seikalla, että
maapallo on käynyt pienemmäksi.
Liikenteen kehittymisestä johtuen välimat
kat ovat lyhentyneet. Nykyaikaiset tiedotus
välineet myös ovat aiheuttaneet, että eri
kansat ja kulttuuripiirit ovat päässeet koske
tuksiin keskenään ja voivat antaa vaikutteita
toisilleen.

Me täällä Euroopassa ajattelemme, että
kehitys kulkee kohti lisääntyvää hyvinvoin
tia. Saksalainen ydinfyysikko Fuchs on esit
tänyt laskelman, miten maapallon valtaryh
mittymien voimasuhteet kehittyvät tulevai
suudessa. Selostus tästä oli äskettäin Suo
men Kuvalehdessä. Siitä jäi muistiini mm.
että Kiinan valtapoliittinen merkitys kasvaa
nykyisestä n. 15 %zsta vuosisadan loppuun
mennessä n. 75 96:ksi maapallon kokonais
potentiaalista ja Euroopan vähenee n. 15
%:sta n. 4 %:iin. Myös Yhdysvaltain, jon
ka panoksen hän arvioi nyt n. 50 %:ksi,
vähenee n. 15 %:iin. Samoin Neuvostolii

ton panos vähenee huomattavasti. Vaikka
hänen arvionsa eivät tarkoin pitäisi paik
kaansa, niin viime vuosikymmenien kehityk
sen yleissuunta tuntuu tukevan Tämä
merkitsee, että meidän lapsemme myös maa
pallon vallanjaon osalta saavat aivan
toisenlaisissa oloissa kuin nyt elämme, ja on
suuresti epäiltävää, että se merkitsisi nykyi
sen hyvinvoinnin jatkuvaa säilymistä.
tällainen pakoita pohtimaan sitä, mihin
olemme kulkemassa ja on kaiken tä
män tarkoitus ja mitä on yksityinen ihminen
ja pieni kansakunta sen keskellä?

Elämän tarkoitukseen on koetettu etsiä
erilaisia vastauksia. On ollut aikoja, jolloin
on vallalla ollut kulttuurioptimismi. On us
kottu, että kun tiede kehittyy ja sivistys
leviää, niin kasvatuksen keinoin ihmiskunta
on kulkemassa kohti onnellista tulevaisuut
ta. Tänne maanpäälle syntyy uusi taivas.
Tämän vuosisadan kehitys on osoittanut.
että tuollaisella ajattelulla ei ole reaalista
pohjaa. Millaisia filosofisia rakennelmia,
onkaan muodostunut, joissa on myös poh
dittu elämän tarkoitusta tai koetettu luoda
ns. tieteellistä maailmankuvaa, ne ovat kestä
nect vain lyhyen aikaa - ja pian on joldn
uusi iskusana, jonka ympärille jotain uutta
rakennelma on koetettu luoda, sivuuttanut
äsken vielä suuressa huudossa olleen ismin.
Voidaankin sanoa, että tiede ei voi antaa
vastausta perimmäisiin kysymyksiin. Nimen
omaan kysymykseen elämän tarkoituksesta
tällaista vastausta on etsitty turhaan.

Vain kristinuskon valossa elämän tarkoi
tus _ niin yksilöiden kuin kansojenldn 
tulee mielekkääksi. Kristinuskon kantava
ajatus on, että maailmankaikkeudella on
Luojansa, olento, joka on säätänyt luonnon
lait ja voi puuttua ihminen
voi valinnallaan puuttua kehitykseen. Tä
mä maailmankaikkeuden ykseys on ollut
se kantava ajatus, jonka vuoksi luonnon
tieteet juuri kristillisen kulttuurin pii
rissä pääsisivät kehittymään, eikä minkään
muun kulttuurin pürissä lukuisista



eri kulttuureista, joita historiasta tunnetaan.
Jumalalla on oma maailmansuunnitelmansa,
joka on ihmisajatukselle yhtä salattu kuin
itse Jumala. Me voimme vain historiassa
nähdä tämän suunnitelman toteutuvan, mm.
kun kulttuurit loppunsa lähellä muuttuvat
vain nautiskeluksi moraalin rappeu
tuessa. Oman tahtonsa ja tarkoituksensa Ju
mala on ihmisille antanut siinä erityisessä
ilmoituksessa joka on Raamatussa, ja jonka
ydin on Jeesus Kristus.

Kulttuurin kehityksessä esimerkiksi kan
sojen suuruudella ei tarvitse olla ratkaise
vaa merkitystä. Jeesus tuli pienen Israelin
kansan keskuudesta ja hänen opetuslastensa
harvalukuinen joukko sai aikaan kuohun
nan, jolla on ollut mitä suurin maailman
historiallinen merkitys.

Eräs Jeesuksen keskeisiä ajatuksia oli
hedelmän tuottaminen. Jokaisen tar
koituksena on hedelmän tuottaminen. Jo
kainen oksa, joka ei tuota hedelmää, haka
taan pois. Näin on tapahtunut monille kan
soille. Hedelmää voi tuottaa vain sellainen
oksa, joka pysyy kiinni viinipuussa, joka on
Jeesus Kristus.

Inkerin kansan suhteen on mieleeni jäänyt
siirtovaiheen aikana eräs jumalanpalvelus
lnkerissä ja se, miten voimakkaan tunnel
man vallitessa kirkontäyteinen kansa siinä
oli mukana. Se aivan kuin lakosi rukouk
sessa lattialle. Myös koko sürtovaiheen ai
kana suurin ihmettelyn aihe minulle oli se
syvä ja harras usko, joka kaikkialla inkeri
läisiä tavatessani tuli vastaan. Tämä on yllä
pitänyt mielessäni ajatusta, että Inkerin kan

salla on nimenomaan Kristuksen lähettiläinä
erikoistehtävä ja sen viimeaikaisella histo
riallakin oma tarkoituksensa. Onko niin,
että Inkerin kansa on hajoitettu pois koti
seudultaan ja erilleen toisistaan viemään
tätä sanomaa. Onhan tunnettua historiasta
muitakin vaiheita - esimerkiksi se, kun
opetuslapset hajaantuivat Jerusalemista vai
noja pakoon _ jolloin juuri kansan ha
jaanturninen oli lähtökohtana voimakkaalle
kristinuskon leviämiselle.

Jokainen, joka näin tuntee jouttmeensa
erityisen Jumalan johdatuksen kohteeksi ja
on kuuliainen omantuntonsa äänelle, tuntee,
että hänen elämällään on tarkoitus. Kristi
tyille tämä tarkoitus sisältyy ennen muuta
Jeesuksen Iähetyskäskyyn: menkää ja tehkää
kaikki kansat opetuslapsikseni. Aika on ly
hyt ja nykyisenä murrosaikana jo yleinen
kehitys vahvistaa sitä, että ihmiskunnan
kohtalon hetket, mitkä kristitylle merkitse
vät Kristuksen toista tulemista, ovat sen
historian valossa jo hyvin lähellä. Pieni oli
sekin joukko, jolle ensiksi tämä lähetyskäsky
annettiin. Mutta Kristuksen voimalla tuo
lähetyskäsky on edennyt ja yhä lähempänä
on se aika, jolloin se on viety kaikkien kan
sojen tiedoksi. Me olemme tänä ajankohta
na tuon lähetyskäskyn viejiä. Meidän elä
mämme tarkoitus toteutuu sekä yksilöinä
että kansoina vain siinä määrin, kuin omal
le kohdallemme toteutamme sitä tarkoitusta,
mikä Jumalalla oli, kun Hän meidät loi.
Tämä tapahtuu kyselemällä päivittäin Luo
jamme tahtoa kohdallamme ja olemalla kuu
liaisia saamillemme vastauksille.

Seurakuntien tervehdys:

kaikkia lehtemme lukijoita:

Hyvinkään seurakunta
Hämeenlinnan seurakunta
Kotkan seurakunnat

Allamainitut Suomen ev.lut. seurakunnat tervehtivät inkeriläissyntyisiä jäseniään ja

Vaasan suornal. seurakunta

Turun seurakunnat
lahden seurakunnat
Oulun seurakunnat



RUKOUSKAMMIOSSA

Ja kun rukoilette, olko niinkuin
ulkokullatut, sillä he miellelään seisos
kelevat ia rukoilevat synagoagissa ia ka
tuien kulmissa, että ihmiset heidät näki
sivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat
saaneet palkkansa.

Vaan sinä, kun rukoilet, mene kam
mioosi ia sulie ovesi ia rukoile Isääsi,
joka on salassa: ia sinun Isäsi, ioka sa
lassa näkee, maksaa sinulle.

Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä
hokeko niin kuin pakanat, iotka luulevat,
että heitä heidän monisanaisuutensa täh
den kuullaan. Älkää siis alko heidän kal
taisiaan: sillä teidän Isänne kyllä tietää
mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä
anottekaan. (Matt. 6: 5--8)
Rukous on kristinoppimme mukaan sydä

men nöyrää ja vilpitöntä puhetta Jumalan
ssa.

Ensimmäinen kohta, mihin tekstissämme
küntyy huomio on se, että Jeesus ei opeta
rukoustaitoa yleisessä mielessä, kenelle vain,
vaan hänen omille oppilailleen. Siis niille,
jotka uskovat häneen ja seuraavat häntä. Toi
nen seikka on se, että Jeesus panee painoa
salassa tapahtuvalle rukoukselle. Vaan kun
sinä rukoilet, mene kammioosi ia sulie ovesi
ia rukoile Isääsi, joka on salassa ia sinun
Isäsi, io/ea salassa näkee, maksaa sinulle.
Kolmann i hän sanoo, että Taivaallinen Isä
tietää, mitä tarvitsemme, ennen kuin häneltä
mitään anommekaan.

Eräs kirjailija sanoo hattauskirjassaan ru
kouksesta: Koko yleinen jumalisuuden
suunta on väärä, kun ihmisiä, jotka elävät
epäuskon tilassa, neuvotaan rukouksiin ja
muihin hengellisiin harjoituksiin, jotta jos
kus pääsisivät uskoon ja autuuden omistuk
seen, vaikka kaikki ennen uskoa tehdyt teot
ovat Jumalan edessä Onhan kirjoi
term: Kaikki mikä ei ole uskosta, on syn
tiä. (Room. 14:23)

Jumala siis kuulee kaikki rukoukset,
myöskin epäuskoisen, mutta hän ei niihin
vastaa. Jaakobin kirjeen l. luvussa on kir
joitettuna: Mutta rukoiliia anokoon uskos
sa, ollenkaan epäilemättä, sillä ioka epäilee,
on meren aallon kaltainen, iota tuuli aiaa

ia heittelee. Älköön sellainen rukoiliia
Iuulko Herralta mitään saavansa (Jaak.
l: 6-7). Epäilijä-rukoilijan pitäisi ensin
päästä uskoon. Toisin sanoen, hänelle pi
täisi saamata Jumalan sanaa, sillä usko tulee
Jumalan sanan kuulernisesta. (Room.
10: 17). Eikä sekään vielä riitä, vaikka
kuunneltaisiin Jumalan sanaa, jos sanan
kuulija ei usko sitä, mitä Jumala sanassaan
puhuu. Sana tulee myöskin ottaa vastaan
ja sovittaa se omalle kohdalleen. Rukouksen
täytyy tapahtua uskossa, ei epäilyksessä.
Jeesus sanoi kerran: Anokaa mitä tahansa
Isältä minun nimeeni, niin te saatte sen.

Jeesuksen aikaiset fariseuksct rukoilivat
hyvin mielellään synagoogissa ja katujen
kulmissa, jotta ihmiset heidät näkisivät. Jee
sus sanoo omilleen: Ei näin, ihmisten näh
den, vaan salassa rukouskammiossa, lukitun
oven takana. Sillä Taivaallinen Isä näkee
salassa, ia vastaa aikanaan uskossa rukoil
tuun rukoukseen. Jeesuksen aikana oli pul
mana se, että saatettün mkoilla liikaa niin,
että rukous meni jopa turhan hokemiseksi
ja vieläpä yleisillä paikoilla kaikkien nähden
ja kuullen. Meidän aikamme pulma lienee
vähän toisenlainen. Ei rukoilla ollenkaan.
Ei ole yhteyttä ylöspäin, ei ole Isää, jonka
rurvün rukouksessa pakenisi. Jum ja
ihmisen välinen puhelinlinja on maailman
myrskyissä vioittunut. Korkean elintason
kiireinen ihminen elää niin kuin Raamattu
sanoo: ilman Jumalaa ja ilman toivoa maa
ilmassa. Puhelinlinja pitäisi jälleen saada
kuntoon, jotta lapsi voisi puhella Isälleen
murheensa ja ilonsa. Ensin pitäisi tutkia.
mikä sen linjan on vioittanut niin, että lap
sella ei ole yhteyttä ylöspäin, vaan hän pa
kenee ja pelkää Jumalaansa.

Syynä voi olla sama seikka kuin oli en
simmäisellä ihmisparilla Eedenin paratiisissa.
On tullut maistettua kielletystä puusta kiel
letyn pmm hedelmää. Se kun näytti niin
ihanalta. Mutta silmät ovat avautuneet ja
niin on tultu tietämään hyvä ja paha. Jäl
jellä ei ole muuta kuin itsesääli ja syyttävä
omatunto. Huonon omantunnon ajamana
ihminen pakenee ja pelkää Jumalaa. 
Herra ei kuitenkaan jäät kokonaan jo kas



Kesäjuhlat Helsingissä
lnkeriläisten yhdistys r.y:n järjestämät inkeriliiisten kesäjuhlat pidetään, kuten on mainittu,

alkavana kesänä Helsingissä lauantaina ja sunnuntaina heinäkuun 8-9 päivinä 1967.
Juhlat alkavat lauantaina heinäkuun 8 päivänä, jolloin iltapäivällä on ilmoittautuminen

Munkkiniemen yhteiskoululla ja samassa paikassa iltajuhla. Munkkiniemen yhteiskoulu. jossa on
pidetty inkeriläisten juhlat aikaisemminkin, on myös seuraavana päivänä juhlapaikkana. Siellä
on myös juhlaravintola, josta saa sunnuntaiaamtma aamukahvit, päivällä kirkkokahvit ja ruokaa.

Kesäjuhlien jumalanpalvelus pidetään sunnuntaina 9.7. klo 10.00 Helsingin Johanneksen
kirkossa, jossa saarnaa Helsingin hiippakunnan piispa Aarre Lauha. jumalanpalveluksen yhtey
dessä on Herran Pyhän Ehtoollisen vietto.

Kesäjuhlien päiväjuhla pidetään sunnuntaina iltapäiväm Munkkiniemen yhteiskoululla.
Ohjelma on arvokas ja monipuolinen. Helsingin paikallisosaston ohjelmansuorittajien lisäksi
Ruotsin inkeriläiset, m.m. Vesteråsin kuoro, ovat luvanneet tuoda ohjelmaa. Lisäksi tullaan
näkemään opettaja Mirjam Peltosen johtamien 'T-Ielkatyttöjm esityksiä.

Uutta ja erikoista Helsingin kesäjuhlilla on jalkapallo-ottelu Helsingin inkeriläisten ja Ruot
sin joukkueiden välillä. Ottelu pelataan sunnuntaina ldo 12-13 Pallokentällä,
jonne järjestään linja-autokuljetus kirkonmenojen jälkeen Johanneksen kirkon luota.

Yhteismajoitusta myös järjestetään Munkkiniemen kansakoululle. Siitä saa lähempiä tietoja
juhlakansliasta, joka sijaitsee Munkkiniemen yhteiskoululla. Kanslia avataan lauantaina 8.7.
iltapäivällä n. klo 14. Yksityismajoitusta haluavat voivat tehdä tilauksensa suoraan johonkin
Helsingin monista hotelleista ja matkustajakodeista.

joukolla - kesäjuhlille!
Kesäjuhlista lähemmin seuraavassa numerossamme. Tervetuloa joukolla - lue: suurella

I ublatoirrlikunta

teessa omakseen ottamaansa ja tutkimatto
malla rakkaudella rakastamaansa lastaan
oman onnensa nojaan, vaan etsii kadonnut
ta. Hän huutelee niin kuin muinoin Eede
nissä: Missä olet ihminen.

Niin kuin näemme, se puhelinja toimii,
mutta vain vaillinaisesti yhteen suuntaan,
taivaasta maahan. Linja pitäisi saada kun
toon myöskin alhaalta ylöspäin, jotta lapsi
voisi turvallisin mielin puhella Isälle tus
kansa ja hätänsä ja saada takaisin itsekun
nioituksensa ja vapautuksen syyrtävästä
omastanmnostaan. Kuinka monet aikamme
ihmisistä tuntevatkaan kipeänä tämän asian.
Synti painaa.Ei ole olemassa muuta keinoa

ja saastaisuutta vastaan ' Golga
tan uhri. Katso siihen, luota siihen, lciitä
siitä! Sillä Vapahtaja oli ristillä sinunkin
huonon omantuntosi tähden. Senkin vuoksi,

että saisit takaisin itsekunnioituksesi ja va
pautuksen syntikuormastasi ja voisit elää
vapaana, rukoilevana ja kiittävänä Jumalan

psena.
Jumala kuulee jokaisen uskossa rukoillun

rukouksen. Usein hän kuitenkin rakkaudes
saan viivyttää rukouksemme täyttämistä tai
antaa meille jotain paljon parempaa ja tar
peellisempaa. Hän tietää jo edeltäkäsin pal
jon paremmin kuin me itse, me kul
loinkin tarvitsemme. Siksi meidän tulee
muistaa panna rukouksunme loppuun Isä
meidän rukouksen kolmas rukous: T apab
tu/eoon Isä sinun tabtosi. Ei minun, sillä
sinä ti t sen paremmin' ' minä.

Kun rukouksemme on heikkoa, meillä on
se lohdutus, että Kristus, korotettu Her
ramme, rukoilee puolestamme taivaan kirk
kaudessa.

Vilho Mustonen



HENKISEN
KANSAN
PERINTEEN
KERÄYSKILPA

Valtion humanistisen toimikunnan rahoittama::
lnkerin tutkimustyön toimesta on iiiriestctty ke
räyskilpa vanhan, arvokkaan muistitietouden tal
lentamiskesi tulevia sukupolvia varten.

Inkeri on vanhastaan tunnettu laulun maana.
Sieltä on kátty lauluia ia runoia enemmän kuin

muulta suomalaisalueelta. Mutta silti on
vielä paljon iäliellä arvokasta keräämätöntä tie
toutta. Siksi kaikille lnkeriläisten Viestin tilaaiille
on lähetetty kyselykirie, iohon toivotaan mahdolli
simman paljon vastauksia. Kaikki muutkin haluk
kaat voivat osallistua tähän kilpailuun. Lähetetyt
vastaukset ia muut kuvaukset entisen Inkerin

palkitaan. Parhaille annetaan raha- ia
kiriapalkintoia.

Jos ette ole vielä saanut kyselykiriettä mutta
haluatte osallistua kilpailuun, voitte pyytää sitä
alla olevasta moitteesta. Vastaukset voitte silloin
lähettää mukana seuraavassa vaapakiriekuoressa il
man postimaksua. Teille lähetetään silloin myös
vastauspaperia. Voitte kyllä muutenkin osallistua
kilpailuun. Kilpailuaika ñtryy elokuun lopussa.
Palkinnot lähetetään niiden saaiille syyskuun ai
kana.

Kilpailukyselysså tiedustellaan mm. seuraavia
asioita (mutta kaikenlainen muukin tietoa: on
tervetullutta ia saman arvoista palkintoja jaet
taessa):

LAULAMISTAVAT JA LAULUT
tilanteissa ia paikoissa laulettiin? Mitä

lauloivat nuoret tytöt ia pojat, mitä taasen vanhat
ihmiset? Laulettiinko ryhmissä, mitä lauluia? Oliko
ryhmässä ioku muita parempi laulaja? Miten hän
tä nimitettiin? Muistatteko, kuka hän oli? Mitä
hänen tehtäviinsä kuului? Millä perusteella hän
tällaiseen tehtävään ioutui? Miten ia missä laulaia
ioukko kokoontui? Keitä oli mukanaPMainitkaa
muistamianne henkilöitä. Oliko useampia
lauluryhmiä? lauluia laulettiin praasnikkapäi
vinä, ia hautajaisissa? Mitä laulettiin ko
koilla ia lieltuilla? laulettiinko samoia lauluia eri
sävelin? Muistatteko kiletoimisesta? Miten
lauluihin suhtauduttiin? Hyväksyivätkö vanhemmat
ihmiset nuorten laulamisen? Entä miten nuoret
suhtautuivat, ios toiset lauloivat heistä pilkkalau
luia?

Mitä Inkerin lauluia muistatte? Jos ette muista
koko laulua, kirioittakaa se. muistatte. Kir
ioittakaa myös sellaisista lauluasioista. mitä tässä
ei ole huomattu kysyä.

KOSINTA, KIHLAUS JA HÄÄT
Miten nuoret tutustuivat? Kuka määräsi, ketä

kosittiin? Sovittiinko kosimaan tulosta etukäteen?
Milloin ia mitkä olivat tupakat tai tupakaiset?
Miten kihlaus tapahtui? Oliko sen yhteydessä iuh
lia? Miten nütä nimitettiin? Keräsikö morsian
apua, keiltä ia miten? Miten morsian muuten val
misteli häitään ia naimisiinmenoaan? lältsiäiset?
Keitä oli läsnä ia mitä he tekivät? Juotiinko ker
taa ia annettiinko lahioia? Miten varsinaiset häät
sujuivat? Pään peittäminen. hunnutus? Vuuville
vienti? Nostaiaiset? Saunapäivä? Tilkiiuomat? Pie
net häät? Oliamissa käynti? Mitä muuta Missä
tapahtui? Kertokaa myös omista häistänne, tutus
tumisstanne puolisoonne ym. Mitä lauluia teidän
omissa häissänne laulettiin?

HALTUA JA KUMMITTELU
Mitä puhuttiin haltiioista? Kerrottünko mitään

kummittelemisista? Kerrottiinko metsän tai hiiden
väestä, piruista tai parasta? Mitä muuta tnuistattc
yliluonnollisista asioista?

Tämän kyselyn suorittaia on:

Inkerin tutkimustyö
Helsingin yliopiston kansanrunoustieteen laitos
Hallituskatu l
Helsinki 17

LAULUT ENNALLAAN

Joko on laulut lauennehet.
ilokielet kirvonnehet,
istuen ison kotona,
ma'aten emon maioilla,
vierren veikon vainiolla?
Ei vielä, Jumalan kiitos!
Viel' on laulut laiallahan,
ilokielet ennnllal-tan.

Kaarle Krohnin valikoimasta mui
naisrunoia.



Ruotsin kuninkaan tie
Harvoin inkeriläinenkin muistaa. että Pohjois

lnkerin Laatokan rantamaat olivat verlsten kaha
koiden tannsrta vuosisatojen aikana. Jokainen
kyllä muistaa. että Käkisalmen ja Pähkinäsaaren
linnat olivat Idän puolustuksen tukikohtla. Van
hemmatkin Laatokan rantakylien asukkaat ovat
unohtanset raiakahakodien yksityiskohdat ja ajan.
mutta niiden muisto elää vielä eräissä nimissä.
kuten Verentle ie Ruotsin kuninkaan tie. jotka
ovat tämän kirjoituksen kohteita.

Pääteinä lnkeriin olivat Viipurin-Uudenklñton
rantatie. Vilpurin-Kivennavan-loutselän tie län
nessä ja Käklsalmsn-Pähkinälinnan sotatle idäs
sa. Tämä tie kulki pitkin muinaisen Laatokan so
Isharjuisla rantoja eheänä. helppokulkuisene.
luonnonraksntamana. vailla mitään estettä linnas
ta linnaan. Vakavin este. Taipaleeniokl. ei ollut
siihen alkaen Sakkolan ukkoien eynnyttämä. Muut
pikkuiset. kuten Murjanjoki ja Mlikkuialstenjokl.
yiitettiin kahluupaikoissa. Metsästysretkillä Uds
lun metsissä sain ensimmäiset vihjeet tämmöisen
mulnalstlen olemassaolosta paikkakunnan ky
tiltä. Myöhemmin tullnkin tuntemaan tämän tien
ituikien jalan Sortanlahdesta Pähklnällnnaan
saakka

lnksrin rajojen sisällä tämä tie aikoi Tepparin
raiapurosta ja kulki noInBvirstan matkan kuivaa
hiakksharjua pitkin Mlikkulaleten Alekylään

tullen kylään Antti Makaran ja Sinlpsrran talojen
välistä. Tällä tlenoeuudella oli mitä kuvaavln nimi:
Vsrltie. Kylään tullessa tämä tie oli soraharjun

tapaieesta muuttunut aivan vierinkivlharjuksl. Vuo»
sisstamme alussa Verentiestä tehtiin 2 km:n pl
tuinen tulotie kylään tuIllkasan-nln luo Joensuu
hun.

Kahiaamon kohdalta joen ylittäneen mulnals
tlen tarkkaa palkkaa el voida määritellä asutuksen
sotkettue jäljet, mutta sen suunta oli Heikkilän
mäeile ja sieltä Toserovan iiepsille. mistä se jatkui
hietakankaita pitkin Nässin kylää kohti ja ennen
tuloa kylään jyrkästi poikkesi n.s. lärvlkankaalle
ja sen Iäntieelle haarautumalle Multaharjulle. To
eerovan ja Nässin kylän välinen maasto on kul
vaa kanervakangasta. joka kanervan kukklmlsai
kana oli mitä ihanin hehkuvan värinen jättiläis
matto. Syyna siihen. ettei sotatie kulkenut kuivaa
ia korkeampaa järvikangasta. oli kai se. että jär
vikankaalla oli paljon moreeniiärkäleltä, joita Mul
taheriulta kokonaan puuttui.

Multaharjua noudattaen snt. sotatie kulki aivan
Vuoleen kunnan ja Morjsn kylän rajalle samana
katkeamattomana. tasaisena mullan ja hlsdan ee
kaleena matalena harjune noin 2 kmzn etäisyy
dellä Laatokan nykyrannasta. Harjun molemmin
puolin oli suo. johon harjulle satanut vesi valui

Jatlc. reur. siu.

[UHANNUKSEKSI BORÅSIIN/
Tiakimiset on suoritettu ia valmistelut saatu

piitöltseen. Matkalle toivotaan osallistujia kaik
kialta maasta. übtö/cobtina ovat: 22.6. klo 13
Helsingissä Aurootank. 7 ia Paraisissa laivaan suo
raan 22. 6. klo 17.30. Matkan hinta on edelleen
kin halpa. Se on vain mk 65.- hengeltä. Tähän
hintaan sisältyvät meno- ia paluu busseissa sekä
laivalla ia yöpyminen meno- ia paluumatkalla mu
kavassa paikassa. Kaikki varaukset on io suoritettu.

Tarkoituksena on, ettii matkalle lähtee kaksi
laisia. Matkan iohtaiana tulee toimimaan Väinö

Lakanat ia peitteet ottanee iokainen mu
kaan, myös meno- ja paluuyöpaikoissa on va
tutu vain sängyt patioincen ia tyynyincen. Matka
vu-usteisün kehotetaan iokaista varaamaan myös

kin aimo annoksen huumoria ia leppoisaa mieltä,
kuten muillakin matkoilla.

Ilmoittautumisia ottaa varman: Rouva Ida Rii
pinen Linnankosltenkatu 8 B 53 Helsinki 25.
puh. 445701 ia hänelle voi suorittaa maksun
mk. 65.-.

Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ia
maksun voi suorittaa vasta kesäkuussa, tarkemmin
15.6. mennessä. Tiissii vaiheessa on nopea
ilmoittautuminen. Tehkäämme kerran taas oikein
mukava matka ia suurella joukolla. Vietetiiänhän
Boråsissa 20. kesäpäiviä ia iuuri Boråsin ympä
ristössä on runsaimmin inkeriliüsiii. Ruotsin inke
riläiset saapuvatkin suurin ioukoin.



Rivü harvenevat

Reinhold
Johannes
RYÖTI

Agtologi Reinhold Johannes Ryöti. joka oli
syntynyt 20.7.1895 Lempaalassa Maanselän ky
lässä, kuoli 16.3.1967 Helsingissa' '

Agrologi Ryöti kävi aikoinaan Pietarissa suo
malaista yhteiskoulua ia sen iiilkeen Kurkiioen
maamiesopiston. Süsryttyäiin v. 1919 kokonaan
Suomeen hin toimi Valtion Pakolaisavustuskes
kuluessa, ioka suoritti suuriarvoista työtä inkeri
läisten hyväksi. Muutettuaan asumaan Helsinkiin
agrologi Ryöti oli teimme Helsingin työnviilitys
toimistossa. jota palveli eläin-ikään asti. Hän osal
listui paljon järjestöjen toimintaan.

Poismennyttä kaipaavat puolison lisäksi monet
ystävät ia tuttavat.

H. M.

]OSPTUT1U%KH7TAzi

Jos voisi unohtaa, niin ebkä näkisi
sen kaiken kauniina, mikä on jäänyt taa 

taa kärsintysten tien verellä tabratun...
Ab, mitä kaikkea on tapabtunutkaan. .!

Vaan mahdotonta on unobdus sellainen . . .
Käsite ib m i s y y s on iokaan poliettu.

Ja mabdotonta myös kääntää' poskea,
kun osuu molempiin nuo iulnmt kolbaisut...

14.4.67.
Aapo Ibo

RUOTSIN KUNINKAAN TIE

Jatle. ed. sivulta

pitäen harjun kuivana ja hyväkulkuissna. Lähellä
kuntien rajaa harjulta avautui mahtava näköala
Suurelle suoile. joka kaarena kiersi Vuoljärven
kylästä alkaen aivan Pietarin laidoilla. Fiokoe
koleta Kaavaniln pääsi ainoastaan kahlaamalla
vetiatä ja kiemurtelevaa rnätäspolkua. Meren eli
Laatokan puolella rajamerkkinä oli mahtava mel
kein kuution muotoinen granllttipaasi alvan ma
talan veden rajalla. Kuntien rajan erotti selvästi
toiselta puolen mahtava Udelun männikkö ja
toiselta hakatut ja raiakatut metslkot.

Fiejalta sama harjanne jatkui kulvempane. so
raieempana. helkkometsäisenä Borisovajagriva
harjanteelle ja sitä noudattaen etelään sekä le
vitan Nevansuuta lähetan laajaksi kankaaksi.
Tälle kankaalla oli rakennettu ruutitehdas. jonka
piikkilanka aitausta seuraten sai kävellä aivan
Pähkinälinnan eteen. Tämä viimeinen osuus Bo
risovajagrivasta Nevalle .sotatisnä oli vaikea
määritellä asutuksen (lrinovkan huvila-asutus)
pelto- ja laidunaukeamlen ja lukuisten kyläteiden
takia.

Tämän kunlnkaantien jälkiä seuraten olen opet
taja Jaakko Harasen kanssa tehnyt kolme päivää
ja kaksi Multaharjulla vietettyä yötä kestäneen
jalkapatikkamatkan aivan Milkkulaisten Aiakylän
kahlaamosta Pähkinälinnan muurien näkymilie.
Tällä retkellä ensi kerran totesin. että äärimmil
leen väsynyt Ihminen voi kokea hallusinaatloite.
kuten nuori op. Haranan. joka - hänellä ei ollut
aikuisen kestävyyttä - loppumatkalla hätyytteli
muka takanaan kulkevia mustia koiria.

Tämän Fluotsin kuninkaan tien sotaista luon
netta kuvaa vielä erään Verentien sivussa olevan
Kuninkaankankaan nimi. muistona ehkä eotaisten
Ruotsin kunlnkaitten muinaisleirletä.

Ylläkuvattu sotliastie kahden tukikohdan välillä
oli ainutlaatuinen. Sa oli Itse luonnon rakentamana
suoraksi suunniteltu. vailla sanottavia esteitä. la
pio ja kirves riittivät sen korjauksiin, sillä luon
nonkovana se hyvin kesti senaikalsten sotakul
jetusten rasitukset. poltto- ja leiripuu oli käden
ulottuvilla ja väsyneen taistelijan oli sitä helppo
kulkea.

Antti Huutto



RUOTSIN PUOLELTA
Ruotsin inkerinsuomalaisten 20. kesäjuhla

Borásissa 23-25. 6. 67

Juhlan hengellinen ohielma on kokonaisuudessaan keskitetty Gustaf Adolfin kirkkoon ia seurakunta
talalle.

25.6 klo 15.00 Inkerin Suomalaisten Keskusliiton vuosikokous G. A.:n musiikkisalissa
klo 18.00 Alkaiaisseurar G. A. kirkon suuressa salissa
klo 20.30 Ohieltnallinen kokkoilta Kerhon Kesiikodissa, Krikeredissa

24.6 klo 9.00 Juhlaiumalanpalvelus G. Am kirkossa
klo 11.30 Kenttähartaus ia urhcilukisat Ramnavallenilla
klo 16.00 Juhlaseurat G. Azn suuressa salissa
klo 20.00 Kansallinen iuhla Folkets Hus'in A-salissa

25.6 klo 8.00 Ehtoollisiumalanpalvelus G. A. kirkossa
klo ll.30 Päiittäiäisseurat G. Acn suuressa salissa.

Juhlapuhuiat:
Piispa S. Danell Skarasta, kirkkoherra! E. Arhinmäki ja E. Saarinen sekä pastori H. Castrén Helsin
gistä, pastori K. Shuuya Ambomaalta, Afrikasta, kapteeni Hammarström Tukholmasta ia professori
Havström Lundista. Lisäksi on iuhlassa tilaisuus lausua tervehdyksiä eri paikkakunnilta.

Maioitus:
Teknillisen Korkeakoulun oppilasasuntola. Osoite: Kyrkogärdsgatan 9. Ilmoittauduttava
kesäkuun l0 pv. mennessä T. Jäiskeläiselle os. Döbelnsgatan lll A Borås. Puhelin 031/131552.
Majoitus 1 in 2 vuoteen huoneissa 18 kr = ll mk henkilöltä vuorokaudessa, johon sisältyy lakanat.
tyynyliina sekä aamiainen. Majoitus lapsille, iotka voivat nukkua yhdasä vanhunpien kanssa, on

Ruokailu:
Aamiainen maioituspaikalla juhannuspäiväni ia sunnuntaina alkaen klo 7.00. Kokkotilaisuudessa virvok
keita ia kuumia makkaroita. Päivällinen iuhannuspäivänä urheilukilpailujen jälkeen ravintola Dornos,
os. Stora Btogatan ll. Vapawvalintainen rttoka. Kansallisessa tilaisuudessa hedelmiä ia vir
vokkeita. Ehtoollisiumalanpalveluksen iälkeen kirkkokahvit Gustaf Adolfin seurakuntatalolla.

Urheilu:
Juoksulaieina on yleinen 100 m, 400 m. 1500 m ia ns. ruotsalaisviesti (100 + 200 + 300+400).
Poikien ia tyttöjen 60 m. Ikämiestcn 100 m. Hyppylaieina pituushyppy ia korkeushyppy. l-Ieittolaicina
ltuttlantyöntö ia keihäänheitto. Junioricn (alle 18 v.) kolmiottelu. (100 m + pituushypyt + kuulantyön
tö). lentopallo-ottelu. Köydenveto. Jalkapallocup. Ilmoittautumiset urheiluIaieil1in V. Kainelaisellc os.
Svcdiegatan 25, Borås. Puhelin: 031/120 466. Jalkapallocup'ün ilmoittauduttava viimeistään kesäkuun
l0 pv.

0 h i el m a s t a :
Juhlatoimikunta on pitänyt suurimpana tavoitteenaan saada iuhlille mahdollisimman monipuolisen ja
arvokkaan ohjelman, ioka vaiheessa onkin io pääpiirteisäiin valmis. Niitä, iotka vielä haluavat
osallistua iuhliin ohidmalla, pyydetään ilmoittamaan siitä osoitteella: Borasin Inkerin Kerho Box 55100,
Borås 5.

Tervetuloa iuhlamielellä!
Juhlatoimikunta



_ . Gävlen
Inkennsuomalaisten

kerho

Kerho piti vuosikokouksensa 19.2. Stafanin seu
rakuntakodin (Buregirdenin) uudelleen
siistityssä huoneistossa, josa menneen
vuoden toimintakiu oli suuremmalta osaltaan ta
painunut.

Kahvikupin sopuisan kokouksen
alkuun. Kun kokouksen johto tarkas
tajineen oli valittu ja päiväjärjestys hyvaksytty,
jossa olivat sääntömääräiset kysymykset, tuli johto
kunnan puheenjohtajan vuoro kertoa johtokun
nan laatimasta toimintakertomuksen; Siinä kuul
tnn seuraavaa:

Johtgkunnan kokouksia oli kertomusajalla pi
Suomenkielisiä uskonnollisia tilaisuuksia oli yh

teensä ollut 6. Jumalanpalvelulsia kirkossa 3 ja
pienempiä seura ' ' ' Buregärdenilla .

Uskonnollis-kansallisluontoisia tilaisuuksia oli 3
(äitienpäivän vietto, Mikkelin juhlat 1-2. 10.
pikltujoulujuhlat 4.12). Illanviettotilaisuuksia 3.

ultuoto oli kertomusajalla elpynåt. Se oli esiintynyt neljässä eri tilaisuudessa. mpeluseuratoi
minta on jatkuvasti ollut vilkasta ja kokoontunut
'' öllisesti kerran viikossa. Taiteilija Juho Su

nin esitelmä, aiheena Nykyajan taide oli toi' 2. 66. Kirjapüri oli
jatkanut toimintaansa. Yhteensä 8 kirjaa oli han
kittu ja kiertänyt luettavana. Jatkuvasti on niitä
kierroksella 3 kappaletta.

Urheilutoiminta, jota johti sitä varten valittu
toimikunta, oli verrattain vilkasta. Se

kuntoharjoi
tukset ja ottelu, jotka olivat alkaneet jo 17.4.
antoivat hyvän tuloksen niin korpjoukkueita vas
taan kuin Orebton kesäj ' ' , jossa 'erto
pokali oli voitettu åvleen.

Lop ' muksen lukija totesi, että saavu
tetut tulokset toiminnassamme olivat mahdollisia_

tävänsä olivat innokkaasti, mo
nella eri tavalla olleet mukana yhteisillä kerhonlSlO .

'l' ' ' takertomus hyvaksytmn” della.
kuultiin tilikertomus ja tilintarkastajien

lausunto. Varojen hoitoon nähden ei ollut kenellä
kään mitään muistuttamista. Johto myön
nettün ja Vastuuvapaus ja kassanhoitajalle lau

kiitoksektsestunnontarkasti suoritetuisata tygstä.tä '' tiin nopeasti pi ain
yhdelle! jo tokunnan jäplésnelle, hänen pyynnöstään,

nålyltönnettiin ero verrattain pitkän uhrautuvan työn
l neiti; mit-vassa asioissa yritettiin raottaa myös
kin tulevan toiminnan suuntaviivoja. Nünpä urhei

12

örebrosta
Örebron inkerinsuomalaisten kerhon vuosikok

pidettiin 9. 4. 67 Hjärstän kirkon kdlarissa.
Puheenjohtaja M. Randefelt lausui yleisön terve
tulleeksi ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.oli 25 Kokouksessa oli pu
hetmjohtaja A. Juvonen, siht. A. Halttunen. Tilin
tarkastajat J. Brindeberg ja A. Savolainen lukivat
tilintarkastuskertomuksert kesäjuhlasta ja esta
toimintavuodsta. Tilintarkastajille ei ollut mitään
huomauttamista kassan hoidosta. Kuitit olivat kai
kista tuloista sekä menoista. Vuosikertom
oli mainittu _viime vuosien toiminnan olleen_ kes
kittyneen paikallisten ja viime kasäjuhlien järjes
telyyn. M. Randefelt kiitti johtokuntaa sekä öre
brolaisia hyvästä yhteis

Vanhalla johto e myönnettiin vastuuva
paus. Uusissa vaaleissa M. R. ehdotti, että kerhon
uuteen johtokuntaan valittaisiin 5 varsinaista 'a
2 varajäsentä. Ehdotus hyväksyttiin. 10:stä ehdok
kaasta 5 eniten saaneista tulivat valituksi
johtokuntaan seur.: M. Randefelt, J. Juvonen, N.
Rokka, N. Honkanen, A. Hynninen. Varajäseniksi:
J. Hirvonen, A. Halttunen. öytäkirjojen
tajiksi J. Brindeberg, L. Korkijoa. Tilintarkastajiksi
O. Himiläincn, L. Korkioia, H. Kon a.

Toimintasuunnitelmassa yleisöä pyydettiin tuke
maan laulukuoron toimintaa. ulusta kiinnostu
neet mukaan!

Vainajien muistojuhla ehdotettiin pidettäväksi
tossa häinmiesten päivänä 19 .

. Hammarsuöm oli läsnä kokouksssa.
Hän kiitti örehrolaisia vieraanvaraisuudesta, sekä
kertoi terveisiä viime kesäiseltä Suomen matkal
taan, jossa hän oli m . .Kzn edustajana
Tampereella Suomen inkeriläistaen kesäjuhlassa.

A. Juvonen kiitti yleisöä vilkkaasta keskuste
lusta ja hyvästä kahvista.

Lopuksi M. Randefelt fltnin viimeisestä
Orebton kesäjuhlasta. A H

lutoimikunnan ensi tehtäväksi jäi, jo aikaisemmin
suunniteltu, hiihtokilpailujen järjestäminen. Puhel
tiin jo vähän siitäkin, että kuinka Oiva Toivosen
jalkapallopomltka saataisiin Boråsiin kcsäjuhlille
täysivahvana puolustamaan kiertopokalin ussa
pitoa.

Oltiin jonkin verran huolestuneita ker
hon talousasioista, sillä oltiin todettu että toiminta
vaatii varoja yleensä, ja urheilupuoli erikoi' asian ' ' päätettiin m.m.
pyytää ompeluseuroja, mahdollisuuksiensa mukaan.

taman asian hyväksi.
myöskin ISK:n kirjelma' ' valokuva

albumin' järjestämisestä. Asiasta oltiin hyvin myö
ja päätettiin saada un värvää

mälla sitä varten sopivia, asiasta kunn ostuneita
toimihenkilöitä sekä luovuttaa sitä varten kerhon
kassasta tarpeelliset varat.

.IIAII



NIEIJE JUNNSEUKON

LÄHÖST SAKSAN sorru;

No mle taljjankll Iuatli tell tuae pltkäst alkaa
yhen kuaskun. valk elhä se mlkkää kuasku olek»
kaa. tosjtappauaha se on sielt meljjen kylästä.
No Mattennoln Junnl. tlljjettähä tyo hänet. hlähä
se olj olkeln potra polka ja selvä pläetää ja
Mattennoln sanokll aln jot kyl täst meljjen Jun
nlst tulloo vIeI vallan starsslna. Elhä ellnt Junnls
eukostaln starselnaa tult elkä mittää muutakaa
harras mut kyl sllt tulj nlln louhka mles muuten
jot lhan olj Ihme. Kyl hlä nlln selvä olj plästää
jot el kehant oman kylän kouluukaa Iäp käywä.
sano vue jot mltä hyö ennää mlul opettaat ko mle
jo kalk tlljjen. En rnle nyt olkeln tiijje jos hlä elt
just kalk osas mut kyl se vua olj eellane ylen
annettu jot el häntä son-nli lyänt kukkaa. Kyl hiä
osas kalkll vastauksen antaa kuka elt mitä kysy
kIl. Kerranko meljjan lukkar sano hänel jot ele
lunnl ko uot nlln vlleae mlee nl sanoha ele mlul
jot euaplks nuottllol takaperin lukkee nl sllhe
lunnlseukkoln sano jot kyl eltä näkojää suap ko
kirkas kuunteloo elun solttemletale, elkä lukkar
sanont ennää mlttää, katso vue muljahuttl lunnls
sukkoln pläl je olj hlljaa. Mut ko hläkil olj ola
vlnnaa koulut käynt ja selvä mlee. nl el hlä vlel
tahtont lunnlseukolleln antalssa. Vähä alkaa ko
olj mänt ja tarpeekseese mulkollt ja uatelt nl
hlä ottlkll ja kysy jot a tlljet ele lunnl mltävart
kukko pannoo ellmääse klln ko laulaa? .lunnl
seukkoi katso pltkää ja sano jot häntä hävettää
ko kanat eivät kehtaa kuunnella elvätkä sua kor
vleasa lukkoo ko meljjenkyllälset slun Iaulullele.
No se olj kyl totta jot el se meljjen lukkarln länj
kalkklln parempll olt elkä hänel ja Junnleeukkol
laln ennää tlän jälkee olt llljjempll Iuatlmlssll. No
nll .Iunnlseukkoln huolettomat ja vähä Ielskan
puoleleet ajat loppul ruaeest ko alko se Saksan
sota ja ellhe rnuallman krllsll joutu meljjenkkll
kylä Ihan ltseatää. Se alko sll sotamleheks otta
mlsel ja ko Junnlaeukkoln eettu nyt olemaa vel
jeksllst vauramp nl elhä slln auttan muu ko plt
männä. Kyl ee lähteminen olj velkljaa sen näk
hänen sllmlstääse. ja kyl mle uattelln vlal jot
kyl slIn on vlel monta Iustll ko Junnln sottae
suavat. No nllnhe slln kälkll. Itse hlä slt mlul
Iualkll. elkä hlä koneaa Ilman plentä velehueta
mlttää kuaskuu Iuatlnt, olj se elt totta telkka eel›

klää valetta. Sen me jo kultenkll arvasln etukät
tee jot el Junnll aaksoln kans lhan proetolst tap
pelemmea vlljjä. Kyl mle olln Ihan vanne jot el
herroln pykälät ja parakrahvlt lunnlseukkojaln
klln pltele. En mle kalkkll tlän tapauksen eejol
sua toveks sennoo. mle lualn vua rnltä lunnl
seukkoln mlul Iuatj. Hlä sano jot ko hänet vletll
slnne kaearmloll Vaeellosrovan puolee nl herrat
elkolt etelmää kouluu käyneitä mlehll ja multenkll
horoeho gramotnulh ja kalenlalell pllesarlol. Hyä
ko slln ruotln rlävye eeleolt nl yks herra karju
jot kak grarnotnolt kaks val lleks olt kolm aueguu
ettepäl nl hläkll herppae hättelssää jot el jäls
slnne skabarloln kana aelsomea. Mut hläko eln
ol tolsll louhkemp nl hlä harppas niln monta
kertaa jot joutu yhen herran kans mlltel nenltyste
je all olj nlln äkäset ellmät jot hlä Iha pölästy.
Mut slt hänel mlkälle tulj slln hättäähe mleleejot
hlä alolttl laulaa Boze tsarja hronl mlnkä kul
kuetaaae jakso ja aln ko uuwestaa alottl nl huus
jot za tsarja za otetajestva. uraa ja sen pläl
tuae jot Boze tearje hronl. Ne vanhemmat her
rat ollllt alnlell ja punaell ko vatsan tauwls ja ne
nuoremmat tekkllt vällst tsleetll ja välll tyrkkllt
häntä kuppeehe jot hvatlt mushlk, horoeho. ladna
Iadna. mut hlä senko vua laulaa kojjaattl mlnkä
jakso. Sa vanha vannäln lak olj nläts eellane jot
ko sltä keisarin lauluu laulo nl kalkkll plt olla
hlljaa ja totlsll je just ko hlä pläe loppuu ja
kerkla sltä un^aa karjuu ja herrat elkolt Illkutelle
klnttujaase nl alllo hlä tuae elottl sen kelearln
vlrren uuvelle. Kuln paljo ja monta kertaa hlä Ile
sitä Ieulant. sitä hlä el muletant. mut ko hlä alko
tuae muiatlhee tulla nl hlä olj tlsumols ja yks
herra hopjaslln pokonoln kans koputtel häntä ryn
tälhl je sano jot uepokolteej. uepakoltesj. No
vähän ajan peräst. just ko lunnlaeukkoln melnae
alottaa sen kelsarln vlrren uuvellee, antokll se
herra hänel sellasen prooppuskan val sanottllke
sitä udostoverenljeke. en mle muleta. mut kyl hlä
sll kottll pläs elkä häntä ennää sotemleheks
käyty kutsumae. Kyl elln hänen kuaskuesaa tele
olla tolnen puolj tottakll ko prlstavakkll häntä
käl velltjalmae ja katso eln kovaet pltkää hänenplälleeee ko vastaa tulj. _

Sulo Korpelalnen
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SIIHE VANHA/l
HYYVVAA AIKAA

(Murrenäyte Hietamäelt.)

- Pojat! Iähtäi kiiviröisii kylwettätnmiä! sa
noi iokkuu poiist. Oltii lyöty :illan siin kylän
kauvul, mut ko rilla halkeis' ia hivis polttkltamtn' '
sekkaa siin Talon Matin tuvan seinustal. - muis
tattaha työ sen Martintien, mikä oli kasvant ihan
umpee polukltaisu' ' ia takkiiaisii Vanhan Pentin ia
Talon Matin tuvan vilis. - Kukkaa ei lihtent
enää siti nkktnats' ' ' ti rillaa sielt etstmaa' No. Kylhä
työ ymmana tdi

Oli neittiks kesiisen suntakpiivin iltapuol' io
siin kahen-kolmen nurkil. Ko voa mainittiikii
kiiivätöisü. ni alkoit uiskakarvat nousta ia
aletti pittää neuvoo, miten parahiten sais käyvä
niiieu kimppuu.

Eistiin siin Vanhan Pentin hirsiin luon
ja siint lähettii kävelemmäii kuiasil

Käiviiröisil oli náttiks sellainen ilkee tapa, iot
hyö käivät siell Kirkonsuol syömäs iuomukkoi
joka pyhä siint alkain ko ne kypsyit. Se Kinkonsuo
kuului Kaprloisil ia mein kylän ukot olliit soaneet
sen tentuisa kariamoalts. Jo ennenkii oli tästä
mariailemisest meni marikoist olt sanaharkkaa

kans ja siks myö nyt lähettii katsomaa,
onk siel päin kettiiä.

Kuiasilt ko peistii pois, kiveltii tampellon sat
koien päitä kunis alkoikin suon laita. Ylitettii
Kaprlan moantie ia eikös voa siel käivätöist olleet
io täyves touhus. - Mitäs nyt tehkää, poiat, iot
soatais ne suuttumaa? kysyi Pekkalan Suutiunni.
- Se ei uo konsti mikkiä, sanoi Ristemon
Junni. - Aletaa heti ko voa alkaa
ein kuuluu hell.

- Koha sie alotat, ni kyl myö sit iatketaa!
tuumas Andrei:: Poavo ia Sepän Matti alkoi se
litü, iot ei pie minni käsiksi, va ruve
taa kivittämmii niitä!

No, se on oikiiaa puhetta! hyvmyit toiset Ma
tin esityksen. - Hel, pikknpoiat, alkaltna etsii
sopivan kokoisii kiwü meil suutemmil! Pankaa
pojat kormannot täytee moan kovvü ia ko passaa
kivenkantaman peähin. ni alkakaa paiskella!

Nün se strategine sunnitelma soatii valmiiks
noin voa yks kaks ia meil pikkupoiil tuli lciite
suorittammaa tappelus ommaa ossuuttamma.

14

SIVISTYSSAATIÖ

saanut arpajaisluvarz

Inkeriläisten Sivistyssäätiö anoi tammi

kuun 13. pmä pitämässään kokouksessa

Sisäasiainministeriöltä arpaiaislupaa Inkerin

historian lähdeaineiston keräystyön ia In

keri-kodin rahoittamista varten. Arpajais

lupa on myönnetty. Arpaiaiset ovat ensi
syksynä ajalla l6.10._3l.l2. 1967. Pa
laamme asiaan seur. numerossa lähemmin.

Ko peistii kuulomatkan peiihän, alkoi Ristemon
junni sättii ia haukkuu Voi teitä kit
kouvaivaisii! Syötti mein varioi ia ltokkootta viel
talvekslái. Nilkäihä työ muuten kuolisittakü. mo
komat kirkonrotat...! Käykää peäl, poiat! Aietaa
heitä pois teält!

Ja niin alkoi kivisota. Eiväthän ne kaikki hei
tot männeet pcrilkää, mut het alkuu äläht yksi
käiväröine: Kiv puuttui poian ialkaa, nii et se al
koi koikkelehtaa poispäin tanterest. - Tuokaa
kiwii. ruokaa kiwü! huusüt suuret poiat meil ia
myö teimmä sen, minki suinltii voimma. Sepän
Matin leunättämä kivi sattui unentappaian
poian @hän ia se ko alkoi huutain iuossa minkä

@s kirkol
Kaik eivät kuitenkaa liittyneet pois iuoksevü.

Henni ehätti yhelt kysäsemmää: Hei, onks em
mois kotoa? - Onl huus käiviröinen. Meä
imemaal neuvoi Henni. - Meä itse!timä ja liks iilest. 

Sota voitokkaasti: Viholline menetti
kaks miestä hoavoittuneina ia ommii menetyksii
ei oltkaa.

Molemminpuolisii huutoihi ia haukkumissii
peittyi se ottelu ia sit myö mintii syömää iuo
mukkoi kaikes rauhas.

AIbo



INKERILÄIJTEN YHDISTYS' R.Y:n TILIT V:LTA 7966
OMAISIIUSTASE 31. 12. 1966

V a r t a a v a a :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 714.43

Talletuksia PSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465,42
KOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.30
OKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 963.93

Tavaravarasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369,
Saatavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.40

mk 7 784.48

Kilut:
'lfoimistonhoitajan palkkio . . . . . . . . ..
Työnantajan sosiaaliturvamaksu . . . . ..
rdatkakuluja
'Hoimistotarvil-tkeita ja postim. . . . . ..
Sekalaisia kuluja

liansalaisuusasioiden i
Sivistyssäätiölle Inkerin Kodin til. ..
Yliiäämä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

mk 10 895,50

Vastattauaa:
v. 1967 Viestin Lilausmaksuja . . . . .. 450.08
v. 1966 Viestin lasku . . . . . . . . . . . .. 37,62

' to . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 872.39
Säästö edell. vuosilta . . . . . . . . . . .. 3409,52

mk 7784,48

mlt 10 895,50

Tilintarkastuskertomus
Inkeriläisten Yhdistys r.y:n vuosikokouksessa

12.3.1966 valittuina tilintarkastajina olemme tar
kastaneet mainitun yhdistyksen tilit vuodelta 1966
ja todenneet, että

1) tilien avaus on oikein tehty ja perustuu edel
üsen vuoden tilinpäätökseen,

2) toimintavuoden tilitapahtumat on meille esi
tettyjen luotettavien tulo- ja menotositteiden mu
kaisesti oikein kirjattu,

”tilinpäätös on kirjanpidosta asiallisesti joh
dettu ja oikein tehty,

4) käteisltassa ja pankkitilien saldot, ottaen huo
mioon myös vuoden 1967 tilitapahtumat tarkastus
aineiston luovutuspäivään asti, täsrnäsivät.

Verrattaessa tilivuoden ylijäämää, mlt 1409,52,
vajaan 1.000 mk:n yleiskuluihin on yhdistyksen
Ialoudenhpitoa mielestämme pidettävä eriüin menesty .

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, että yh
distylsen tilinpäätös vuodelta 1966 vabvistettaisün
ja hallitukselle myönnettäisiin Vastuuvapaus maini
tulta vuodelta.
_Samalla ehdotamme. että tilinpidossa siirryttäi

sua aianmukaisempiin ja vähempitöisiin, mutta
silti riittävän luotettaviin menetelmän.

Helsingissä maaliskuun 7 päivänä 1967.O. Role/ennen Iubo Vera

lnkerilaisten sivistysaatiö
Kevään varojen keräykset ovat äydessä käyn

nissä. Ensimmäisenä lahjoittajana on ehättänyt
mukaan jo Vakuutusosakeyhtiö Pohjola Helsin
gistä, jonka lahjoitus on mk l.000.- Hyvä alku!

Säätiön hallituksen järjestäytymiskokouksessa
valittiin puheenjohtajaksi Väinö Kekki ia vara
puhcenjohtajaksi Toivo Marttinen, sihteeriksi Kaija
Vironmäki sekä rahastonhoitajaksi Leo Yllö.

Iloisia uutisia
Olemme viime vuosina joukolla käyneet Ruotsin

inkeriläisten kesäpäivillä ja suorittaneet oh
jelmaaltin. Nyt - vuoroin vierais 
vesneråsilaiset näyttävät kaunista Sieltä
he saapuvat koko suurella joukolla ja 
ilahduttavinta - heidän kuoronsa tulee esiinty
mään kesäjuhlissantme. Työ vesteräsilaiset ette
jaksa uskoo kui tiä tieto lämmitti meitä kaikkii.
lha myö ilost kattoo hypättii. Tervetuloa! Toi
vottavasti muut paikkakunnat tulevat noudatta
maan tätä esimerkkiä.



Olemme muuttaneet
› v

Osoltteemme:

Huopalahdentie 10 A 20
Helsinki 33
Puh. 487619

Väinö Pietari Oy

Tuo sama puhelinnumero ja osoite on
Väinö Pietariikii.

LE V] T Ä OMA/l LEH T EÄ/

INKERILÄISTEN VIESTI ON YHDYSSITEENÄ SUOMESSA ]A RUOTSISSA

ASUVIEN ENT. INKERINSUOMALAISTEN VÄLILLÄ. LEHTEMME KOET

TAA KERTOA MYÖS MUISSA MAISSA OLEVIEN INKERILÄISTEN IA

HEIDÄN IÄLKELÄISTENSÄ

NÄYTÄ LEHTEÄMME TUTTAVILLESI! PYYDÄ HEITÄ TILAAIIKSI!

HANKI IOKIN UUSI TILAUS TAI MAKSULLINEN ILMOITUS!

MUISTA MYÖS KIRIOITUKSILLASI OMAA HEIMOLEHTEÄ!



numero 6kesäkuu 1967



INKERILÄISTEN VIESTI
TOIMITUS: Korkeavuorenkatu 10 A 18 Helsinki 12.

Päätoimittaja:
Matti Vironmäki, puh. 631 285.
Toimitussihteeri:
Pirkko Huurto, puh. 783 660
Kettutie 4 B Helsinki 80.

KONTTORU Aurorankatu 7 A 1, Helsinki 10.
Postisiirto n:o 30636.

T1L^U5HINTÅ= mk 6:- vsk. sekä koti- että ulkomaille.
ILMOITUSHINNAT:1/1 sivu m1. 100,_n n 7 i:n n

Ilmoitusasioista sovittava toimitussiitteerin
sa.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y.

LEHTEMME
TOIMITUS
SIHTEERIKSI

on maisteri Yrjö Lehdon tilalle saatu humkand.
Pirkko Huurto. joka on syntynyt Kannel

ja on isänsä puolelta inkeriliüstii synty
Hän on toiminut kirjastonhoitajat::

linnassa sekä suomen kielen opettajana mm. Joen
suussa. Kokkolassa ja Helsingissä. HuuLkand.
Hum-to kuuluu myös Inkcriliüsten Yhdistys ry:n
johtokuntaan sekä Sivistyssiiiitiön hallintoneuvos
toon.

Karuikuua kertoo: Inkcriläisten kcsäjuhlicn pääjuhlapaikkana Helsingissä heinäkuun 3-9 päivinä on
Munkkiniemen yhleiskoulu, jonka 'uhlasali v. 1958 oli täynnä harrasta kuulijakuntaa. Toivottavasti
kesänä vielä useammat pääsevät juhftll' e. Helsinkiläiset toivottavat kaikki, läheltä ja kaukaa, sydiimellisesti
tervetulleiksi.



jussi Vesa

[UHANNUS

Kaikista päivistä päivän tään
Mina' kauneimman olla saisin

Sen panisin kilona kimmeltämään
jos mabtaja mainio oisin

.Yen kutoisin kultaan, purppuraan
T ekis onni .paistavan työtä
Auvon antaisin viitenä tanssata vaan

Ilon pirtana pitäisin myötä

Ei kenenkään riemua rikkoa sais

Pabanmielen pieninkdän bäiva
jaa, mikrikä? .Yen toki arvata tais 
Kun on jussien jub/apåiva'

:kuntien tervehdys:
ninitut Suomen ev.lut. seurakunnat tervehtivät inkeriläissyntyisiä jäseniään
l lehtemme lukijoita:

Hyvinkään seurakunta Turun seurakunnat
Hämeenlinnan seurakunta Lahden seurakunnat
Kolkan seurakunnat Oulun seurakunnat

Vaasan suomal. seurakunta



P. Raski:

Jumalan suunnitelmat

Jumala ei toimi sattumanvaraisesti. Raa
mattu kokonaisuudessaan on todistuksena
siitä. Maailman ja i 'slrunnan luominen
ja sen aikakausittain tapahtunut sekä yhä
edelleen jatkuva kehittyminen osoittaa sen.
Jumalan työpäivät, joiden pituutta emme

ykene arvioimaan, aikaansaivat maailman ja
koko universumin sellaiseksi, että kun hän
katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, niin
katso, se oli sangen hyvää. Se täällä
ei ole hyvää, on meidän Jumalan vihollisuu
teen taipuneitten ihmisten turmelemaa. Val
tavimmin Jumalan suunnitelmallisuus ilme
nee Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen
ilmaantumisessa ihmiskunnan historiaan ja
änen toiminnassaan sen pelastamiseksi.

Psalmi 40: 8 todistaa hänestä Katso,
tulen, kirjaltääröön on kirjoitettu, mi

tä minun on tehtävä. Ihmisen Pojan elä
mässä tapahtuu kaikki juuri niin kuin pro
feetat ovat vuosisatoja, jopa vuosituhansia
ennen hänen tuloaan ennustaneet.

Matteus viittaa evankeliuminsa toisessa
luvussa neljä eri kertaa näihin ennustuksiin.
Itämaan tietäjien saavuttua Jerusalemiin et
simään äsken syntynyttä kuningaslasta He
rodes kyseli kirjanoppineilta, missä Kristus
oli syntyvä. He tiesivät profeetta Miikan
ennustaneen: Sinä Beetlehem Efrata, joka
olet vähäinen olemaan Juudan sukujen jou
kossa, sinusta minulle tulee se, joka on ole
va hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on
muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista.

Kun Joosef ja Maria veivät Herran käs
kystä Jeesuslapsen Egyptiin Herodeksen
surma-aikeita pakoon ja vasta Her ekscn
kuoltua toivat hänet sieltä pois, toteaa
Matteus näin tapahtuneen Että kävisi to
teen, Herra on puhunut profeetan
kautta, joka sanoo: Egyptistä kutsuin
poikani. (Hoos. 11: 1).

Beetlehernin lastenmurhasta kerrottuaan
Matteus kirjoittaa: Silloin kävi toteen, mi
kä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta,

joka sanoo: Ääni kuuluu Raamasta, itku
ja iso parku. Raakel itkee lapsiansa eikä
lohdutuksesta huoli. kun heitä ei ole.
(Jer. 31: 15).

Egyptistä palattuaan Joosef perheineen
asettui asumaan Nasaretiin, Että kävisi to
teen, mikä profeetan kuatta on puhuttu:
Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi.
Jatkaessamme evankeliumeista luku lu

vulta Jees sen elämää, näemme tuon tuos
takin viittauksen Vanhan Testamentin puo
lelle, jossa on ennustettu hänen elämänsä
vaiheet, hänen kärsimisensä, hautaarnisensa,
ristinkuolemansa ja ylösnousemisensa, y in
pä nekin 30 hopearahaa, jotka Juudas sai
kavaltaessaan Mestarinsa. Eri profeetat ovat
eri aikoina Jumalan Hengen vaikutuksesta
edeltä nähneet mikä minkin tapahtuman
Jeesuksen elämän varrelta. Jos luemme pro
feetta Jesajan 53 luvun, niin eikö se ole
kuin kärsivän Vapahtajamme ristin juurella
kirjoitettu. Kuitenkin Jesaja eli noin 700
vuotta ennen Kristusta.

Jo syntiinlankeemuksen tapahduttua Ju
mala itse viittasi Kristukseen sanoessaan
vaiheen ruhtinaan symboolille käärmeelle:
Minä panen vainon sinun ja vaimon välille

ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä vä
lille, se on polkeva rikki sinun ja sä
olet pistävä sitä kantapäähän. Ristinkuole
mallaan ja ylösnousemuksellaan Kristus mu
sersi vihollisen vallan jokaisen ihmisen elä
mässä, joka synninhädässään huutaa Vapah
tajaa avukseen. Hänen haavoitetuissa käsis
sään on voitto pahan vallasta itsessään voi
mattomalle.

Näin Isä on jo iankaikkisuudessa kaiken
ajatellut ja suunnitellut pitävänsä huolta
meistä luoduistaan. Hän on nähnyt hyväksi
sallia meidän joutua taisteluun pimeyden
henkivaltoja vastaan, mutta on samalla val
mistanut meille pelastuksen Pojassaan Jee
suksessa Kristuksessa. Ilman taistelua saavu
tettu autuus ei olisi koskaan sitä, mitä se



pohjimmiltaan on. Emmekä me ymmärtäisi
elämän todellista arvoa ilman kuoleman al
hossa käyntiä.

Jumalan suunnitelmaan on kuulunut se
kin ihme, että kaikki nämä eri vuosisadoilla
kirjoitetut profcetalliset kirjakääröt ovat

yneet tallessa ja aikanaan tulleet koo
tuiksi yhteen kirjaan, Raamattuun, jota tut
ldstellessa meillä on mahdollisuus oppia
ttmtemaan pyhää taivaan ja maan Herraa,
joka Pojassaan on ilmoittanut meille itsensä
ja ojentanut hänessä pelastavan kätensä
meille langenneille lapsilleen.

Ihmeellisintä on, että maailmankaikkeu
den Herra yltää suunnittelemaan myös mei
din yksityisten pienten ihmisten elämää.
Kukaan meistä ei ole liian vähäpätöinen

hänen suunnitelmiensa ulkopuo
lelle, vaan hän jopa kiinnittää huomionsa
meidän hiljaisimpiin huokauksiimme, joilla
me yritämme päästä hänen yhteyteensä. On
han hän ilmoittanut asuvansa paitsi korkeu
dessa ja pyhyydessä myös siellä, missä on
särjetty ja nöyrä henki. Hän odottaa ratkai
suamme, suostummeko ottamaan hänet Her
raltsemme ja sallimrneko hänen tehdä työnsä
meissä: särkeä meidän omat, ylpeät vcan
tien suunnitelmamme ja nöyrtyä kulkemaan
sitä kaitaa tietä, jonka on nähnyt hy
väksi valmistaa kuliettavaksemme. Sen tien
hän on suunnitellut kaikkine siihen kuulu
vine sekä helppoine että vaikeine askelei
neen koituvan meille siunaukseksi samoin
kuin myös oman iumalallisen vanhurskau
tensa ja kaikkivaltartsa kirkastatniseksi.

Iollei ilunisellä olisi kärsimystä, niin olisi paljon
n iloa; jos on osallisuus kärsimykseen,

niin on myös osallisuus iloon.

#
liha synnyttää lihaa, järki synnyttää iiirki-iltantcita,
Jumalan henki synnyttää henkisiä ihmisiä.

+
Ei koskaan täydy enemmän luottaa Jumalaan kuin
silloin kun asiamme ovat kääntyneet näköjään
epitoivoisiksi, sillä missä kaikki inhimillinen apu
on lopussa, siinä se antaa tilaa jumalalliselle avulle.

Lars SIenbäc/e (l8ll-l870)

Pekka Vuoljärvi

Opettaja. humkand. Pekka Vuoljärvi täytti
60 vuotta kesäkuun 2 päivänä 1967. lo oppikou
luvuosinsan op. Vuoljärvi yhdessä toisten poh
jolsinkeriläisten opiskelijain kanssa osallistui sk
tlivissati inkeriläisten pakolaiajärjastojen toimin
taan.

Tultuaan ylioppilaaksi Vuoljärvi suoritti rauta
tievirkamiestutkinnot ja palveli Valtionrsutstelllä
useita vuosia. viimeksi sotsrautateillä Itä-Karja
lassa v. 1942. Uran etsintä jatkui toimistovirkaili
jana kirjesnvaihto- ja mainostehtävissä, kunnes
v. 1948 vei opettajan virkaan ja pedagogisiin
opintoihin.

suoritettuaan hum.tiat.kand. tutkinnon v.
Pekka Vuoljärvi on
opettajana.

Virikkeen kansanperinteen kerJuseen ja tutki
miseen op. Vuoljärvi sai isältään 1920-luvulla.
Tarkimmsn tutkimisen kohteena on ollut orna
syntymäkyla Vuolejarvi ja yleensä Inkerin pe
rinne. V. 1937 alkanut valokuvaushanastus on
slävöttänyt sekä arkea että juhlaa. Valkelna
vaellusvuosina kantavina voimina on ollut multa
kin harrastuksia. mm. kuntourheilu, raittiusiyö ja
luonnonsuojelu.

Onnen ja menestyksen toivotukslln. joita opet
taja Vuoljärvi on merkkiptiivänään saanut. pyytää
Inkeriläisten Viestikin kunnioittaen yhtyä.

1962

toiminut myös oppikoulun



Inkeriläisiä
Kanadassa

Viime ksänä teki Huopalahden kirkkokuoro
Helsingistä kolmen viikon matkan Yhdysvaltoihin
ja Kanadaan. Vierailunsa aikana kuoro lauloi 20
seurakunnassa sekä esiintyi televisiossa ja radiossa.
Kuoron johti Eirto Marviala, ja matkalla oli 47
laulajaa, joista suurin osa entisiä viipurilaisia kuten
kuoron johtajakin. Kuotossa laulaa myös kaksi
inkeriläistä: veljekset Matti ja Yrjö Virolainen.
Molemmat olivat myös mukana Amerikan-matkalla
jonka aikana sattui parikin iloista tapaamista van
hojen inketiläissyntyisten tuttavusten kesken.

Matka suuntautui ensin New Yorkiin, jossa pi
dettiin ensimmäinen konsertti. Toisena matka

oltiin jo Kanadassa. jossa Toronton suoma
laisen seurakunnan jäsenet majoittivat kuorolaiset
koteihinsa. Miellyttäväksi yllätyksekseen Virolaisen
veljdtset joutuivat kahdeksi yöksi Matti ja Katri
Toivosen luokse. Toivoset olivat tunteneet heidät
kuorolaisten valokuvasta ja varanneet heidät ni
mikkovietaikseen. Matti Toivonen, länsi-Inkeristä
kotoisin, oli aikoinaan Ruotsissa tavannut Miikku
laisten tytön Katrin. Niin oli sitten menty nairni
sün ja yhdessä muutettu Kanadaan. Nyt Toivosilla
on oppikoulua käyvä poika, he asuvat omakoti
talossa ia omistavat kesähuvilan. joka on järven
rannalla kuten monilla muillakin amerikansuoma
laisilla. Torontossa tavattiin toinenkin inkeriläis
pariskunta: Daavid Koola Miikkulaistcn Sokelo
vasta ja hänen kannakselainen vaimonsa Emilia,
jotka asuvat erittäin kauniissa puutarhan

omakotitalossa.
- Vieraanvaraisuus oli tavatonta ja puhumista

riitti niin, että läpi yöt olisi saanut jutella. Ei
sillä matkalla paljon ehtinytkään nukkua, kertoo
Yrjö Virolainen.

- Seuraavassa konsetttipaikassa Sudburyssä Ka
nadassa tapasimme taas tuttavia. Siellä oli opisto
toverini Maria Ikonen Kanneljärven kansanopis
tosta lukuvuodelta 1922-23 ja hänen miehensä
Juho Ikonen Miikkulaisten Yläkylästä. Viimeksi
olimme tavanneet v. 1929. Muutakin Miikkulais
ten väkeä tavattiin: Aune ja Daavid Koljonen
sekä Yrjö Rautanen Hilda-vaimoineen. Juho Iko
nen oli ollut yli 30 vuotta Kanadassa ja oli nyt
ükkeellä. Kaivoshommissa Sudburyn nikkelikai
voksillä nämä inkeriläiset olivat hankkineet hyvin
vointinsa. Taas muisteltiin ja kyseltiin kaikki tut
tavat.

SUOMALAINEN KIRKKOKUORO
LAULOI KANADASSA
INKERILÄISIÄ LAULAJIA
OLI VASTASSA mammanIs .

- Hyvin olivat toimeenrttlevia kaikki, auto tie
tysti jokaisessa perheessä. Yleensä kaikki suoma
laisen siirtokunnan jäsenet kouiuttivat lapsiaan.
Toinen polvikin puhuu vielä kohtalaisesti suomea,
esimerkiksi Toivosten 16-vuotias poika Kent puhui
suomea, tosin hieman murtaen. Isä oli hankkinut
hyvän toimeentulon perheelleen autonkuljettajana
jossakin

- Yleensä kaikki asuivat omakotitaloissa. To
tonton laajasta kaupunkialueesta suurin osa näytti
kin olevan omakotialuetta. Saunakin oli esimerkiksi
Toivosten talossa. mutta juuri siellä ollessamme
oli niin kuuma ilma, ettei tehnyt mielikään kylpe

Koko matkan ajan kuorolla oli erinomainen vas
taanotto ja menestys kaikkialla. Kuoron naisväki
lauloi suomalaisissa kansallispuvuissa, ja ohjelmis
tossa oli kauneinta ja suosituinta kotimaista mu
siikkia, suureksi osaksi hengellisiä lauluja. Kuu
lijakuntaan teki kenties kaikkein suurimman vai
kutuksen Metikannon Oi muistatko vielä sen vir
ten. Toisen säkeistön alkuun tulivat
nenäliinat väistämättä esiin! Hengellisistä lauluista
Maasalon Ratki taivaassa oli suosituin. Myös Fin
landia-hymni esitettiin joka konsertissa. Monet
suomalaiset kuulijat saapuivat seuraavallekin vie
railupaikkakunnalle, tultiinpa kuoron vielä
kolmanteenkin konserttiin. Esim. torontolaiset seu
rasivat kuotoa Hancockiin Michiganiin. jossa kuoro
lauloi Suomi-Konferenssin vuosikokouksessa Suomi
Collegessa. Yleensä matkalla kuitenkin esiinnyttiin
suomalaisten seurakuntien omissa pienissä kirkoissa.
Torontossa taas laulettiin virolaisssa kirkossa. Viro
laiset ja suomalaiset piüviitkin Kanadassa yhteyttä
toisiinsa, ja monet virolaiset puhuvat auttavastl
SUOITICG.

Kaikesta hyvinvoinnista huolimatta suomalaisia
siirtolaisia näytti vaivaavan koti-ikävä. Ei tarvittu
montakaan laulua. ennen kuin ensimmäinen kyynel
tipahti siirtolaissuomalaisen poskelle. kirjoittaa
Torontossa ilmestyvä lehti Isien usko kuoron kon
sertin iälkeen. Ja Yrjö Virolainen kertoo, että
Kanadassa suomalaispetheen joutsenolainen
emäntä sanoi itkien: Ain tekis mieli matkalauk
kujaa pakkaamaa, koskaa ei oo niinku kotonaa.

P. H.



Iloinen tapaaminen Sud
buryaea. Vee. Aune ja
Daavld Koljonen, ople
totovent Mana Ikonen
ja Yrjö Virolainen. ka
nadaneuomalalnen Ette
lan perhe. takana Met-tl
Virolainen.

N eljä

Kun tarkastelee Metiäisen julkaisuun Inkerin
JSO-vttotismuistojulkaisua, niin huomaa, että sieltä
puuttuu neljä kylää Järvisaaren seurakunnan: ja
kirkon kuvan paikalle on sattunut vieras kuva.
Lukija kysyy, miksi neljä kylää puuttuu Järvisaa
ten seurakunnan kylien luettelosta. Uskon, ettii
tekijä on käytünyt niin vanhoja tietoja, että silloin
vielä ei ollut kyliä Järvisaarella. Nämä kylät
pemstcttiin vasta vuosien 1880-1885 välisenä ai
kana ja kylien nimet olivat seuraavat: Piippola,
Hovinpelto, Kotkka ia Ihnlaisii.

Niitten kylien perustajat olivat Suomesta raja
pitijiin siirtyneitä suomalaisia. Mainitsen muuta
mien pitijien nimet: Luumäki, KirvuJääski, Kurki
joki, Jaakkima. Suistamo. Näiden siirtolaiset perus
tivat nämä neljä kylää ja näitten maitten omistaja
oli Markkova-niminen hovi ja se sijaitsi Hattula
nimiscssä kyEssä lähellä Järvisaaten kirkkoa. Kylä
oli vettäläinett. Hovinhem myi metsät pois ja maat
vuokrasi näille sürtolaisille.

/éylaa puuttuu

Myöhemmin hovinherra huomasi. ettänämäasuk
kaat pystyvät raivaatnaan peltoja ja vilieletnään
niitä. Hän kehottikin talonpoikia lunastamaan
maat omiksi. Korkon ja Ihalainen maat ehdittiin
kin ostaa omiksi, mutta toisin kävi Rüppalan ja
Hovinpellon talonpojille. Hovi u' jatkanutkaan
vuokrasopimusta myynyt näitä maita, vaan
ottikin ne omaan käyttöön.

Vuonna l908 rakennettiin rautatie näitten mait
ten läpi. Silloin nousi maiden arvo. Rauta›
tien valmistuttua eräs virolainen yhtiö vuokrasi

maita ja perusti tiilitehtaan. Rüppalan talon
pojat joutuivat purkamaan rakennuksensa ja lähte
mään raivatuilta pelloilta. l-Iovinpellon maitten
vuokrasopimus oli vielä voimassa, kun vallanku
mous yllätti. Kylä jäi paikoilleen ja jatkoi eloaan
neuvostosääntöjen mukaisesti: maat talonpojille,
tehtaat työläisillc ja kaikki valta neuvostoille.

I. K.



RUOTSIN PUOLELTA

ÄIDEILLE
Puhe äitienpäiväiuhlassa Gävlessä 14. 5. -67

Olemme kokoontuneet iuhlan viettoon.
ia arvokkaimpaan juhlaan - äitienpäivä

iuhlaan. Meidän aiatuksemme ia mielikuvituksen:
me ei kakity tällä hetkellä 'vain yhteen äitiin,
vaan tuhansiin, iopa miliooniin, koko maailman
äiteihin. Mitä aiatuksia tämä iuhla meissä herättää?
Mitä mnteita se synnyttää? Mitä kuvia se
mieliimme? Tämä kysymys on laaia. siitä täytyy
puhua. Äitien tehtävä ei ole vähäpätöinen. Se ei
ole pieni ia miütön asia. Se on ialompi, se on py
hempi kuin aiatuksemme voivat esiin tuoda.

Äidit ovat synnyttäiiä, he ovat kasvattaiia. hei
dän on vastu ' mpaa kuin kaikki
muut työt ia toimet yhtem luettuina. Heistä suu
rimmalta osalta riippuu uuden kasvavan sukupol
ven laam ia luonne. Tuleeko siitä onnellinen vai
onneton. Tuleeko se luomaan uuden maailman.
jossa ei ole vihaa. iossa ei ole vainoa ia sortoa.
kätsimyksiä ia tuskaa. Sanoin, että äideistä riippuu
palion ihmiskunnan onnellisemman tulevaisuuden
luominen.

Mutta äitien kasvatustyön mahdollisuudet ovat
suuresti raioitetut. Epäoikeudellinen maailma on
kaikki ilmaiset siioittanut erilaisiin olosuhteisiin.
Se on luokitellut ihmiset ylhäisiin ia alhaisiin, köy
hiin ia rikkaisiin, vapaisiin ia otiiin. Näin nämä
vedetyt raiat jakavat ihmiset eri arvoryhmiin.

Aiatelkaamme noita mustaihoisia afrikkalaisia
oriaäiteiä, iotka lapset äärimmäisen köy
hyyden ia sairauksien kiduttamina kuokkivat kama
maata saadakseen lapsilleen vähäisen ravinnon.
Heidän on huolehdittava koko perheensä toimeen
tulosta.

Toisaalta aiatttksemme kulkeutuvat parempi
osaisten äitien luo, iotka ovat palatseissa syntyneet
ia siellä kasvatetut, missä he huvitellen viettävät
huoletonta Voiko heidän mielenkiintonsa
ulottua noiden kovaosaisten onnea vailla olevien
äitien oloihin ia Ymmärtävätltö he on
nettomia: ihmisten vaikeudet? Hetääkö heissä

lintunteita ia auttamisen halua heitä kohtaan? Mi
ten kaksi erilaista äitiryhmää voisivat yhtyä
yhtenäiseen kasvatustyöhön, koska heidät erottaa
yhteiskunnallinen erilaisuus. Tällainen erilaisuus
ia kasvatus ovatkin suurimpia syitä entisiin
ia nykyisiin onnettomuuksiin. Erilaisuuksista ioh
tuu erimidisyyttä, puolestaan iohtaa pohti
maan ilmenevien yhteiskunnallisten vaikeiden on
gelmien ratkaisuja.

Maailma tuntee Se etsü pelastusta, mutta
sitä ei ole löydetty ia löytyneekö se ollenkaan,
kuka sen tietänee. Avunhuudot yhä iatkuvat. Ju
malaa ei uskota olevan. Uskontoa pilkataan ia

Nämä esitetyt näkökohdat osoittavat, miten tär
keitä ovat äidit kasvattaessaan uusia sukupolvia
kristinopin mukaisesti. Vain tätä oppia noudattaen
voidaan saada pelastus ihmiskunnan perikadosta ia
taata kansakuntien onnellinen tulevaisuus. Äitien
suuri ia monipuolinen työ vaatii valtavia voimia
ia sitkeää kstävyyttä muodostuakseen täysikelpoi
seksi.

Jotta äidit onnistuisivat vclvollisuuksiensa täyt
tämisessä päämäärään päästäkseen, heille on suotava
kaikinpuolista aineellista ia henkistä sekä hengel
listä apua rukeaksemme heitä heidän ponnisteluis
saan.

Kasvatusmiclipiteiden iakautuminen kahteen eri
suuntaan vaikeuttaa ia hidastaa toivottuihin tulok
siin pääsemistä. Tämä kaksoissuuntautuminen eti
laisin kasvatusmenetelmin on aiheuttanut ia yü
edelleenkin aiheuttaa ei ainoastaan ratkaisematto
mia ongelmia, vaan suurta ajattelemisen kuohuntaa,
levottomien kansanioukkoien liikehtitnistä kaupun
kien kaduilla.

' tarvitsee tauhoittamista. se odottaa le
poa ia kakinais' tä rakkautta rauhaa. Nämä
se saa, ios luopuu väkivallasta ia vihasta.

Pekka Pettinen
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vietettiin juhlailisin menoin Gavlessa 14_ 5_ -67.
Flunsaslukuinen joukko oli kokoontunut tilaisuu
teen seuraamaan ohjelmaa. Kahvipöytien ääreen
Istuutui juhlavaki nauttimaan småntien tarjoamista
herkuliisista kahvilelvista ja samanaikaisesti kuun
teli Iaulu- ja runonlausuntaesityksiä.

Vanhin. monen sukupolven äitien edustaja rouva
Katrina Kostiainen esitti laulua. Nuoremmista ei
deista lauloivat Aino Nirolnen. Hilma Matikainen
ja kaksi pikku siaarusta. Nappi-äidin lasta. lauloi
vat ruotsinkielisen laulun. Fiunonlausuntaa ja luen
taa esittivät Maria Muusinen, Elsa Rikkinen ja
Lampi Toivonen. Aatami Vainikka hoiti nauhuria.
josta kuultiin tilaisuutta varten valittuja kaunlssi
såitöisia lauluja. Aleksanteri Teravä huolehti juhla
ohjelmasta. Pekka Pettinen puhui aiheesta. minkä
pääasiallinen sisältö oli äitien velvollisuuksien ja
heidän mahdolllsuuksiensa kuvaamista lastensa
kasvattamistyossa.

luhlan päätteeksi Mikko Nappi ikuisti valoku
vaten läsnäolijoiden joukon. Tyytyväisyys ja hilpeä
mieli täytti juhlaväen sydåmet heidän poistues
saan juhiahuoneistosta. Pian kaikki olivat saapu
neet koteihinsa muistelemaan ja keskustelemaan
siitä. millaisia vaikutelmia he olivat saaneet paat
tyneestä juhlasta.

P. P.

Antti Tervo 50-vuotias
Yksi Mölnlyckcn seurakuntapiirin tukipylväitii

Antti Tervo täytti 25 p:nä helmikuuta 50 vuotta.
Tupa oll päivän mittaan täynnä onnittelijoita ja
ystäviä. Toivomme Antilla vielä monia rikkaita
vuosia sekä hänelle henkilökohtaisesti että seura
ltuntatyötä silmällä pitäen.

Kevüan valltolakkeja
Samalla paikkakunnalta, samana päivänä sai

kolme nuorta inkeriläistä valkolakin Ruotsissa, ni
mittäin 13. 5. Mölnlyckestä Toini Jakdal, Mirja
Sipari ja Aadolf Vai-itki. Viimeksi mainittu on ras
kaittett koulutehtävien lisäksi ehtinyt nuoruudes
taan huolimatta myös ansiokkaasti johtaa Möln
lycken suomalaista laulukuoroa, joka useita kertoja
en esiintynyt sekä kirkossa että muissa juhlatilai
suuksissa.

ItssmuI-Itattaupuutttnns
soaAs

sijaitsee Lounais-Ruotsissa Länsi-Göötanmaalla.
Kustaa II Aadolf perusti kaupungin v. 1622 Viska
joen varrelle. Kaupungissa on nykyisin n. 67000
asukasta. ja se on tunnettu tekstiili-, nahka- ja pa
nimoteollisuudcstaan. joka on tarjonnut työtilai
suuksia myös lukuisilla suomalaisille. Kaupungin
nähtävyyksistä mainittakoon kaunis raatihuone.
joka on rakennettu v. 1910, ja karoliinikirkko,
joka on Kaarle Xlzn ajalta. Kesäjuhlien keskus
paikkana on Gurrau Adol/in kirkko (rakennettu
1906). joka on kaupungin keskusta.ssa. Majoitus
paikka, Teknillisen korkeakoulun asuntola. on jon
kin matkan päässä Viska-joen toisella puolen Py
hän Birgitan hautausmaan Osoite Kyrlea
gårdxgamn 9.

Boråsissa on myös museo sekä taidemuseo. B0
råshallen on nimeltään suuri urheilutalo. johon
mahtuu 4500 katsojaa. Juhannuspäivänä
osallistuvat löytävät päivällispaikkansa läheltä
Gustav Adolfin kirkkoa. os. Stora Brogatan Il,
Domusrcslaurangcn. Aivan vieressä on Stora large!
(Suurtori), kaupungin keskuspaikka, jonka laidalla
on myös raatihuone.

Boräsin karttoja
Suomessa.

saa matkatoimistoista myös

VASTAUS
HAASTEESEEN

Nyt kuin myö Västeräsin serkut ja kuntalaiset
luvcttii se Väinö Pietarin huaste ni iustis rssitti
ett kyll' meil käy hyvin luatu se, ja kui viel suap
maistaa sitä Suomen sitniekkakii ilman otsherussa
seisomatta. niin et tul jo het suu makkeihin poi
muloihin ja nii kysyrnme juhlatoimikuntaa hyväk
symää meijät sinne ja antamaa luvan meille veisata
jossakin tilaisuudssa.

Jalkapalloa tiedossa
Mölndalista päin hoidetaan Ruotsin inkcriläisten

jalkapallojoukkueen matkaa Helsingin kcäjuhlille.
Heinäkuussa sitten taas otetaan yhteen oikein
maaottelun merkeissä.



Inkcrin murteista on kaiketikin Soikkolan murre
vähimmin tunnettu niin sanotuille venalaisille, ioilla
tarkoitettiin väestöä, ioka eli maanvilielyksellä ia
kauempana mantereella. Uinsi-Inkerin rannikko
laiset, jotka harioittivat ammattimaista merikalas
tusta, asuivat Soikkolassa ia Kosemkinassa. He eivät
silti olleet pelkkiä kalastaiia, vaan kalastuksen
ohessa oli myöskin maanvilielys hoidettava. Täten
omasivat nämä rannikkolaiset kaksi elinkeinoa.
iotka Inkerissä olivat aikoinaan hyvinkin tuottoisin.
Kalastuksen ia maanvilielyksen ohssa harioittivat
myös monet suurempisuunraista kaupantekoa ia
rahdinkulietus selvitettiin tietysti omilla aluksilla.
Saattaa ehkä monestakin entisestä mantereen
inkeriläisestä vaikuttaa mahdottomalta kuulla, että
hyvin iso osa Suomenlahdella seilaavasta tonnis
tosta oli inkeriläisten ia inkeriläisten omis
tamia aluksia sai laskea kolminumeroisin luvuin.
Äitini on kotoisin Soikkolasta ia sen johdosta
lasken itsenikin puolisoikkolaiseksi. Lapsuuteni
kauneimmat muistot ovat kotoisin Soikkolasta ia
Viäñnoian kalaranta oli mielatäni todellinen on
nela. Rantametsiin ikuinen humina, Suomenlahden
vaahtopäiset laineet, kalastaiavenheet ia kesän hel
teiset hiekkatannat olivat minulle suven suuri ko
hokohta, ioka vieläkin tuo sadun hartauden noihin
muistoihin. Rannikkolaisten rehti suorasukaisuus
ia mantereen asuiamistosta eroava temperamentti
vaikutti lapsen mieleen niin valloittavasn, että
tämä meren kansa oli minusta aivan erikoinen
yli-ilunisten luokka. Painoin mieleeni ioka kuule

mani sanan ia tunsin todellista ylpeyttä kun ionkun
aian kuluttua saatoin puhua kuin aito Loukkttlai
nen, Vääräoialainen tai Kolkanpääläinen. On ih
meellistä että' saattoi eroittaa nämä kolmen naa
putikyliin ihmiset toisistaan kun kuuli vain heidän
puhuvan keskenään. Ottakaamme esimerkiksi sana
tule. Kun Vääräoialainen sanoi tule niin Loukku
lainen sanoi töö ia Kolkanpääliiinen sanoi tiye.
En voi sanoa että näin 20 vuoden takaa osaan
enää näitä murteita. mutta olen koettanut muis
tella.

Mikoi ia Jokoi olivat velieksiii ia asuivat vielä
samassa perheessä. Perhe oli kylläkin suuremman
puoleinen. Tilanne vaati loppuien lopuksi selvyyttä
siihen, että iako oli odotettavissa. Tästä problee
mista keskustelivat isširtnät ia veljekset seuraavan
laisesti:

10

soi kkolaista

A kuule siä Jokoi, noise mörnämiiä, miä
naku tuumaan ku siä stroittasit itsellees oman
pertin, vet parunp leenöö ku ono väkkiiä vä

Jokoi kaiveli harvakseen korvallisiaan
ennen kuin osasi ottaa asenteen niin mullistavaan
ehdotukseen. Mutta aian vierittyii vähiin eteenpäin
sai terve elämänkatsomus voiton vanhoista
käsityksistä ia veljekset rakensivat kaikella sovin
nolla pertin lisää.

Mutta Jokoi ia Mikoi eivät koskaan olleet käy
neet Pieta.I:issa tai Petterissä kuten paikkakun
nalla sanottiin. Kylänsä muista miehistä he ero
sivat siinä, että he eivät koskaan olleet poistuneet

Someroita ja Viistinaa kauemmaksi.
Silloin kuin muut kylän miehet kävivät kalakauppo
iaan tekemä suuressa maailmassa istuivat veliek
set rauhallisesti pirtissiiän ia saivat kuulla kuvauksia
maailman tapahtumista hyviltä naapureiltaan. Mutta
suuri maailma kotikylän ulkopuolella kiehtoi siksi
palion mieltä, että he vihdoin päätivät tehdä matkan
Pietariin, ioka tietysti heidän mielikuvitultsessaan
vastasi muhamettilaisten pyhäii Mekkaa. Tämä
mieltä iärkyttävä mullisti tietysti kaiken
arkipäiväisen elämäniäriestelmän pitkäksi aikaa. Jo
viikkoia ennen tätä iätkyttäväii tapausta vallitsi
näissä kahdasa perheessä tauhaton ja hermostunut
tunnelma. Elettiin odotuksen iännittävää aikaa. Mut
ta vihdoinkin tuli se ennakolta päivä eteen
ia miehinen kunnia piti huolta siitä, että aikatau
luun ei tullut korjauksia.

Aamu] varahaistee ylös noistii laittümaa. Ämmä
tekömää ta vet oli etähäin tee. Saatii siis

hcppoine valiahisse ta noistii Molommat
issuni ta tuumattii, a heppoine mäni mänömiståä
a strikat vaa issuttii ta issuttii rattahil ta läkkiiämine
ei vaa kuinliekkää apihunt. Siis vast ku Kattila
nois nois keel keertümäii.

-APetterii- a kuin se mänömine ta
olomine apihunnoo.

- A Jumal appü, a siä vet vennäähelts ma
hat läätä Petterin väen kera, vet ma
hamma assiiat tehä.

- Maltan tai mahan a vet Petterin väen kera et
nii prostoistaa läkkääkää, ku tuumatkii ni hervittäm
mää noisoo.

- Uu vaiti, minnuua kaik puissclluttaa!
Asia oli nyt sillä tavalla. että nämä veljekset ei



vät olleet koskaan merenkulkua harrastaneet kuten
muut naapurinsa. Tästä johtui, että heidän taitonsa
vertäjänkielssii oli heikonlainen. Mutta kyllä he
silit Pietariin pääsivät ja kokemuksia rikkaampina
kotiin palasivat. mutta kylänväen kyselyihin vastaili
vat vältellm. Yksisilmäinen Ivoi heilät viimein sai
totuuden irti ja se tuli erinäisten vastustusyritysten
jälkeen seuraavanlaissti:

- Möö ku tulimma voksalii ni emmä siin väen
kuinkkaa selkoa saanehet kuhu puulee piti

noissa Seisoimma, seisoimma ku kaks
tonttia tanvahal a ihmist kaik tai
a ku noiset kysymiii ni vet et ehi suutaas avata ku
jo kaik ovat loitse männehet kenen kiiest piti kys
syyä. A jäles vet et ruohi noissa mörnitrtää. Tuu
masimma jo noissa voksalin herralt kysymää a oll
niin korriia liitsast tai muiteskii muudraa muutia ni
emmä ruuhtineet. Seisoimma, seisoimma a siis tull
yks nuur mea ta kysy jot kuhu djädinki
tahotta männä? Ku että maha linnas hulkua ni vet
miä opassan. No myy saoimma kuhu pittäis
ta siis Hulkuimma kusleekkää väen seas
ta siis kuhuleekkää hävviis se Petter-in meukii. A

' ku olliiskii se mees hävviint ni ei olliskaa olt suurt
a h'a'wiis vet veel Mikoilt i pumassickkakii

ta oli hyvä jot saimma kottii ku miun kormonnois
sain oltii piletat. Miä ta Mikol uumma tuuman
nehet monta kertaa a ku se Petterin mees kole oli
varas a vet mittää emmä nähneeti ta itse oli veel
käppiiä liitsast ta hyväs vaattihs, prostoist
hot herroon viisii olikii vaattihts. A ei se vaa
Mikon pumassiekka ilman appii olliis kuhukaa
tokkunt kyl sen kenlekekää otti a siissitä Potterin
meest miä en varkahaks uso lto oli nii prostoo ta
hyväsyvämiin. A omast kyläst ta omast pertist
mieäenennäikuhukaamäiLkentahtoonimän
köö hot Petterin takkaaks a miä uun koisa.

Tämän pituinen oli tämä tarina ja se näytti
olevan opiksi. Tämä oli pieni ja puutteellinen

Soikkolan, lähemmin sanoen Loukkulan mur
tetta ja olen kovasti tyytyväinen jos joku luki
joista voi tehdä siihen korjauksia sillä tunnen näin
vuosikymmenien takaa itseni hyvin epävarmakai
ja olen jo paljon unhoittanut. Hyvä tarkoitus ehkä
korvaa puutteellisuuksia ja toivottavasti tämäkin

sellaisena.

Sulo Korpelainen

TURUN INKERILÄISET järjestävät yhteisen
linja-autorcrken Helsingin kesiijuhlille 8-9. 7. 67.
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään J. Klemetti
lälle, os. Uudenmaanlt. 10. C. 73, puh. 21 05 52
tai Raisioon Paavo Pesoselle, puh. 83 259.
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KODIN MUISTOJA

Tää pieni runo jälleen vie
synnyinmaahan meidät.
Sen katkeruuden muistamme,
mi on, kuin kodin heitit.
Mut uusi päivä, uusi huomen
toi meille kodin maasta Suomen.

Niinkuin kerran Israelin
kansan Herra johti,
hän meitäkin on ohjannut
uutta kotimaata kohti.
Kiittäen muistakaamme:
taivaassa kodin parhaan saamme.

Ah. kuinka sua kiittää voin,
sä uusi kotimaa.
Olet meille antanut
elon rauhaisan.
Ei silti kuva synnyinmaan
mielestä

Jäi meiltä rannat rakkahat
ja kotoiset viljapellot,
el kuulu enää korviimme
kotikirkkojemme kellot.
Kaikki kauas olemme joutuneet pois.
Oi. jospa tämä vain unta ois.

Ei enää rakas Inkerimme
kukoista, ei loista.
Lie hiljaista ja elotonta,
kun asukkaat on poissa.
Metsä kasvaa rehottaa sen viljavainioilla,
ei astu jalka, poimi käsi
sen marjaisilla mailla.

Ei kulje karja kylätiellä
enää kellot kilkattain,
joita lasna ennen siellä
kuunnella ma aina suin.
Jäljellä ihanat muistot vaan
on kauniin, kalliin synnyinmaan.

L.l<
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Inkerinmaa, kielten, kansojen Ja
murtelden

Kun yleensä puhutaan Inkeristä, niin saa eittä
aina sen käsityksen, varsinkin jos ei itse

ole että Inkerinmaa on selvää suoma
laista maaperää. jossa puhuttiin suomea ja oltiin
suomalaisia. Nünhän onkin asianlaita, mutta vain
osalle maan asujamistoa. ehan asui mei
dän oikeiden ihmisten lisäksi myös venäläisiä,
saksalaisia, virolaisia, vatjalaisia, lättiläisiä ja vüme
aikoina olivat melkein kaikki ison maan kansalli
suudet edustettuina. Oli siinä kielten sekamelskaa
kerrakseen! Mutta eivät vain vieraat kielet eron
neet toisistaan, jopa omat mut-teemme saattoivat
erota toisistaan, että saattoi tulla

nimen eri paikkakunnilla. Venjoella se oli tarttu,
Haapakankaalla se oli karttooli ja Markkovalla se
oli kenassaan pulkka. Jo tästä kuvastuu se suuri
murteiden eroavaisuus, vallitsi.
nen kertoo kylänsä ukkojen kommelluksia seuraa»
valla tavalla: Enne ku vet ei olt mittää näitä
maailman ni kaik elettii herran pelos

kenkää noist kuovehtelomaa niinku nyt tämä
nuot väki näyttää kaik kuovehct. A sis ku tämä
uus aika nois tulomaa ni sis kaik alcttiikii
ku mitlie passatskoit. A å muissan ku se maa
ilman loppu yhen kerran nois tulomaa ni kyl sis
tuli hätä kättee. Oli pyhäilta tai väki kaik kois.
Kesä oll jo koilie olikü heinäaika. Meren puolest
mikäliekkää nois huutamaa, olliis olt niinku susi
a oli mokkoo jot ukkoloin hiuskarvat nostiit
furaskan päälaest. Naiset rukoelliit, lapset itkettü
tai ukotkii alkoit itsiää siunaamaa. Ne ket olliit
uskovaissii noisüt jo taivaan illoo laittimaa a ju
malattomat katsoit s%t sirrillää mispäin se maa
aukiaa ja piru tullee omiaa ottamaa. Kyl silloin
monen syämes hätä häilytteli sieluparkaa. Tavuto
van ukko ku oli viinaa mänevä ja muiteskii kaik
synnit teht elämää varrel oli kaikkiin kovemmast
hätteissäii a mittää ei teht viel, kuunteli vaa korvat

Huuto loppui ja sis vasta se
suutemp ihme tuli Merelt nousi ensin
yks, sis kaks tai sis kolme tulipatsasta ylös taiva
halle ja se vei polvillee jurmimmatkii. Tavutovan
ukko polvillee ttappusille tai isämeiü lukomaa.
Mein Emmä katseli vaa mist puolest enkelit tulloot
ja noopurin akka kerkeis kaikilt antccks kysymää.
ketä oli aikan toisille panetelt.
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kokoomus

Tulipatsaat nousiit välin korkeelle a
laskisiit viistoo a välist kaikkinee hävisiit, sillajal
saivat nikouksiee välist vettää henkeää
a sit ku taas tulet nousiit ni ei oltkaa aikaa ku
piti vaa polpottaa sieluee peräst. No, tulet häilyit
oman aikaa tai sis loppuit ja meijjen kylän väki
saivat tietää jot merel oli flotskoi manevra a ne
taivaan tulet ollit prosektoriloi ja ne sua: ulvo
miset olliit siknalilloi. Toiset käivät jällee vanhoi
syntilöjjää tekömää tai toiset taas koittiit sitä
kartta kuin jaksoit. Mut se Tavutovan Ukko ei
viel täst pölässykset tapojaa parantant. viel
vanhoil Harkkulan miehen kans varasti
Harkkulan hovist kaksi ytkkii ja kuolemahhce
ast kantoi Puskinan nirnmee. Pojat tchtii siint
varkauest laulukii. Hyö ku nähtii Tavutova ni
huuvvettii jot:

Tiputova. Taputova
Tyklci-Paavo Puskina.
Paul Taviitov kepin kans petäst a kehno hänen

oli poikkii kiin saahha. Kuha hää olliis olt selvä]
ni aku olliis apihunt siin tykin varkaues.

mut ku hyö käivät niitä Petteris kuhulie
lomovoisse myömää ni joutuit molemmat vuuweks
tyrmää eikä hein sitä mahtunt jos bm
ne jot mist työ kylän ukot uotta kaks tykkii saa
neet. Ja näkihä se Harkkulan berrakii ko aamuul
ylös nois jot tykit ovat paratnoin ist hävinneet.
Oli mein kyläs yks toinekii mies ku ei pahhaa
pelänt, uot ha siä kuult ku Suomes käi myö
mäs havaan tiamii ja sanoi Seiskarilaisille jot os›
takaa hedelmäpuita ja ku saaren väki kysyttii jot
mitä hedelmiä kasvaa ni hää vaa sanoi jot

puissa kasvaa hedelmiä, tämän rukka
sen kokoisia. Ostakaa vaan, etelästä on taimet
tuotu, eikä ne merituulta Saiha mo
nikkaan pctellä mut ei senen peräst ruohtiint saa
ree männä. Seiskarin omat kasvatettii haapojaa ja
luvattii kauppias hakata ku vastaa sattuu.

Haapakankaalla oli lapsuuteni aikana eräs terä
väsuinelt vaimoihminen, vai lie ollut vanhapiika.
jonka nimi oli Anna Kakki. Hän oli omalla taval
laan paikkakunnan originaali, ja niinikään ei ollut
mikään tekaistu, vaan se seisoi kaikella kunnialla
kirkonkirjoissakin. Oli muitakin samannimisiä per
heitä. Hän asui aivan takamailla. kirkonkylän vii
meisssä mökissä metsän laidassa. Jos joku vie
raspaikkalcuntalainen kuuli ytynenä ksäiltana kau
kaa kantautuvaa voimasanojen höystämää ja



dantapaista huutelua, niin Haapkankalaiset vasta
sivat vaan. että Kakin Anna siellä kiliuu. Hänen
tapoihinsa kuului hyvillä ilmoilla pitää koko kylän
haukkumispuhe, iosta ei säästynyt kukaan, ia kun
kovaa ääntä piti, niin kaikki' ' asianomaiset myöskin
kuulivat sen. Hän oli terve kuin vanha tervas
kanto ja hänen tapoihinsa kuului myosktn ' väkevien
iuomien nautiskelu, ioka oli hänen mielestään yksi
suuri tautien tappaia ia terveyden Blade. Tähän
hyvään uskoon kuului myöskin useita muita hil
iaisempia naapureita ia tästä heikkoudeata häntä
ei kukaan moittinut, ei ads raittiudenkaan tur
melema osa kunniakasta Haapakankaan kirkonky

Vaan kerran sattui Kakin muori saamaan
kokolailla vakavan sairauden, iota eivät kovim
matkaan ruutingit auttaneet, ia Annuska Kñltushan
täytyi turvautua lääkärin apuun ia puhua venättä,
sillä nimiscnä venäläinen 'tohtorikin hänet
tunsi. Tohtori koputteli silmä kovana ia tietysti
kirjoitti Annalle komein harakanvarpain varuste
run rseptin ia käski mhdokset nauttimaan kolme
kertaa päivässä. kymmenen tippaa kerrallaan. Lo
pun kertoi iulmistunut potilas itse suunnilleen tä
hän tapaan:

Mieko tulin sielt apteekast sen pienen putelin
kans ni minnuu alko iha suuruttaa koko peL
Mutko sisuksiist kiers ia syvärnest kosk, ko ois
ko piru karttoolii kaivant naskalin kans ni mie
meinasin iot oiskii vaik sellasta iot auttaa. Mut
ko mie katsoin sitä putelii ni minnuu nauratti
iot tuola miut nyt terveeks tekköö tuo pien puteli,
ko ei kokonaine litra auttant eikä noust hiuksen
niiaakkaa... No miekö viel vähä aikaa katselin
sitä putelii ni mie meinasinkii iot miko kollaatan
koko putelin kerrallaa ni mospuit tautkii
yhel kerral. Niihä mie sit viskasin sisuksihhein sen
koko latinltin ia rovatil uottelemmaa mitä
mlloo. Eikä sitä tiiiie, mitä hyö apteekkarit sot
koot, most on kraaskattuu vettä koko keitos. Mut
en mie kavvaakaa kerint loikoo ko käl vuha
innmaa, tupa män ympärsee ko tuulmylly. Sit
alko kaik pimetä ia minnuu alko iotta
hane. En mie kavvaa pelätä kerint, putosin vaa
ka maan al enkä tietänt mittää. Kui kawa mie
lie maatkü, lopult nousin yllää, pää tuntu laholt
puult mut taut ol mänt Hyvät topit se
lnialaine miul anto. mut tais luulla minnuu lapsen
pyllyks ko käsk kymmänän kaplii kerrallaa otta
nua. Kyl mie sitä tohtoriikii kerran näin Parkalas
ia kovast ko kemllaa taut läks, ni tuo
hullu minuu haukkumaa ia sano monnee kertaa
iot hospoti pomülui, vot duura kakaia, sylkäs
maha ia liks mänemää. Mie katsoin ko herran
ihmettä iot mitä hää nyt sellail, viisas mies. Mitä
nyt miust kylän ammas t mut en mie oo

herroin haukkumista kehant kuulla ia kyl mie
oisin hänetkii laittant ylimäisoe ia alimaisee mut
ko enhä mie kuksinoiiein kans ois herian
kerint iuossa. Sehä se suututti kaikist kovempaa
ko asiatta haukkuu. Ko en koko ihtnisel olt ikä
näin pahhaa teht. Mut nytko vaa suutun ni haukun
ain sen herialaisettkii sammaa vyyhtzii, mut ko ei
kehno elä tääl Jukis Parkalaa ast jaksa huu
taa, muuten kuulis mist on kotosi. Mut taut iäi
ko piru kronstattii eikä oo takasii tult. Terve mie
on ko tervaskanto enkä meinaa vähä]

A sil tohturil kyl pitäs pantkat panna,
vielkii kipristellöö ko muistan. Sai rahhaase
ia palkkaase ia terveekskii tek mut enempää miult
ei tahhaa saa vaik tservontsaa haukkukii.

Kaikista kuulemistani murteista oli Kelkkulassa
puhuttu hauskin. Koska kylä oli puoleksi venä
läinen, oli venäläinen ääntämistapa tarttunut kylän
suomalaiseenlcin väestöön. Niillä main
satuin kerran näkemään metsütä nousevan savua
ia kysymykseeni. mitä se merkitsi, sain seuraavan
laisen vastauksen: A siel poiezdut kävelööt. Siellä
oli rautatie ia savu nousi vetureista. Siellä kuntiin
myös usein lauseen sanottavan e va.
Kelkkulainen saattoi esim. sanoa e va monta
ieroplaanii lentää. Vasta Ruotsissa käsitin,
että sanonta oli periytynyt ruotsin kielstä.
Jos siihen ailcaan olisi käsittänyt kaikkien mut-tei
demme arvon, niin olisi varmasti saattanut tallet
taa palionkin sellaista, iota ei enää koskaan saa
kuulla. Pitäkäärnme arvossa ia kunniassa sitä,
mitä vielä osaamme ia Seuraava
sukupolvemme on io mieleltään ia kieleltään toi
nen.

Sulo Korpelainen

I IIHetnanhuku
Aappo-setäni vaimo lähti naa urin emännän

kanssa hakemaan heiniä huuttori ta (huuttor =
erillinen tila). Sinne täytyi aina Strelnan kautta.
kun Nuoliioen yli menevää siltaa ei vielä ollut.

un he tulivat heinäkuormineen takaisin, poik
kesivat Strelnassa tsiainoihin (== teehuone) iuo
maan kahvit. Kun he paras ' nauttivat
vista, he huomasivat, että aiurin hevonen
söi heidän kuonnastaan ia samainen aiuri istui
teetä hörppimässä samassa huoneessa. Silloin tä
tini meni topakkana aiurin luo ia sanoi: Sinu loo
schat, minu seeno, suimit, luimit, toisin sanoen:
Sinun hevosesi, minun heinäni, syö, luimistel

loo. Aiuri säikähtyneenä kiiruhti heti ulos oikai
semaan hevostaan. Kun tätini kertoi tapauksen
miehelleen, tätnä nauroi, mutta tätini suuttui üstä
naummisesta nün, ettei sen koommin mennyt huut
torilta heiniä hakemaan.

Muisteli A. H.
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YHTEISMATKA
BORÅSIN KESÄJUHLIIN

. Busi liihtee klo 12.30 (huom. aika) Auro
rankatu 7. Laiva lähtee Paraiailta
klo 16 (huom. aika). Saavumme Kapell»

klo 21.30. Yövymme Kapellskann '
Vandrarhanisä (omat lakanat ja huovat).
Majoitus kahdeI1 bensa: huoneissa.
Matka Matkaamme ete
liista' reittiä, ja matkan varrella on useita
kaupunkeja, joissa voidaan suorittaa ostok
sia ia ruokailla. leppoisa matka. Perillä
iltajuhlat.

Juhlat.

Loppujnhlat ja niitten jälkeen lähtö Ka
pellskiriin pohjoista reittiä pitkin ja matkan
varrella poikkeamme Orebron muistomer
killi. Yöpyminen Kapellskärin Vandrahem
missa.

23. 6.

24. 6.

25. 6.

26.6. Laiva lähtee klo 8 ja saavumme Paraisiin
klo 15.30. josta toinen bussi vie Turkuun
matkaajat ja toinen Helsinkiin. Saapuminen
Helsinkiin klo 19.

Matkan hinta yöpymisineen yh
m 65.-. Perillä yöpyminen kahden hengen
huoneissa ja tämän yöpymisen maksun suorittaa
ltulcin itse.

Ilmoittautumiset: Rouva Ida Riipinen Liman
koskenk. 8 B 53, Helsinki 25. Puh. 445701.
Maksu: samaan paikkaan.

Tai-niin mennessä on tullut jo runsaasti ilmoit
tautumisia, mutta onkin varattu kaksi
bussia, joten vielä ehtii ltun pitää kiirettä. Vü
meinen maksupäivii: 17.6.

joukolla Boråsiin tervehttmaan' sikalaista' hermo'
siskoja ja -veljiii ja viettämään heidän kanssaan
heidän ZO-vuotisjuhliaan.

N uorisotoimzkztrznan /éeväzjub/a Helsingissä

Helsingin paikallisosaston nuorisotoimikunta oli
6. 5. 67 järjestänyt illanvieton Bmgen huoncistoon.

oli saapunut juhlaan ilahduttavan runsaasti,
olihan kysymylsessii oikeastaan keviitkauden päät
tijäisillanvietto. Mukana oli sekä nuoria että van
hoja. Ohjelman aloitti Inkeri-kuoro, joka lauloi op.
Eino Vitolaisen johdolla kauneimpia nume
roitaan kansanlauluohjelmistostaan, mm.
kansanlaulun Saarnilehdossa. Sen jälkeen rouva
Kauttu lausui mm. Aale Tynnin, Yrjö Oinosen ja
Katri Valan runoja. Vichiittiiviistä tanssicsitykststä
vastasivat kerhon nuoret jäsenet Monica Kelo ja
Pia Oinonen. Niin kerhon nuorimman pol
ven edustaja Jonna Korkkinen lausui hauskasti
Paloheimon runon Auttamaton Pekka. Tanhujouk
ltue esitti reippaita polskia, ja näytelmlitsitystä
odoteltaessa nautittiin kahvitarjoilusta ja kuultiin
illan kuuluttajan Seppo Kekin lausuntaesitys.

14

Seppo Kekki kertoi, että nuorisotoimikunnalla
on näytelmä harjoitusvaiheessa, mutta
vielä tällä kertaa turvauduttiin vierailijoiden si
tykseen. Työväenopiston esitti Tšehov-in
pienen näytelmän Yö ennen oikeudenkäynti.
jonka tmgikoontiset tyypit ja kirpeät tilanteet sai
vat yleisön Näytelmän jälkeen tanhu
joukkue esitti vielä erityisen vapautuneesti ja mu
ltaansatempaavasti mm. Nuuslcapolkan Torolf
Svahnin hanurin säestämiinii. Hanuri houkutteli
pian yleisönkin lattialle, ja ilta jatkui yhtä
siisti kuin oli alkanutkin.

Onnistuneen kevätjuhlan aikana kuultiin monen
jo suunnittelevan osallistumista. Ruot
siin lähtijöille ja sikäläisille juhliin osallistuville
voimmcltin kertoa, että Helsingin nuorten Ianbu
ioulekue esiintyy myös Bordsissa, ja sinne saaptmniin koko Inkeri-kuoro. RH.



INKERILÄISTEN SIVISTYSSÄÄTIÖ

Säätiö on saanut ministeriölti luvan järjestää
suurarpajaiset yhdessä Raittiusiärjestöien Kakus
liiton ja sosiaalityöntekijän Liiton kanssa. Näin
ollen arpaiaisten tuotto jaetaan kolmen ksken ja
voittoprosentti sen mukaan, kuinka
paljon kukin osapuoli on oma-aloitteisesti myynyt
arpoja. Arpoja on yhteensä 300.000 kpl a 1,- per
kappale. Myynti alkaa 16.10. ja päättyy 31.12.
1967.

Päävoittona on autoja ia 38 % bruttostun
masta (300.000.-) varataan lain mukaan voittoja
varten. Joka kuudes arpa voittaa. Myyntipalkkio
on 15 % ia tämän lisäksi arvotaan myyiien kes
ken runsaasti palkin' toja. Kannattaa jo tamankin '
vuoksi liittyä asiamieheksi.

Jos me iokainen otamme tämän myyntiasian
omaksi asiaksemme voi lopputulos ratkaisevasti
vaikuttaa kodin ia historian nopeaan saamiseen.

Nyt on edessämme jokaiseen vetoava suurtyö.
Työ palkitaan, mutta työ velvoittaa myös jokaista
asemaansa katsomatta. Tämä on yhteinen työmme.
Edessiimmc on sellainen suurrynnistys, jota emme
ennen ole kokeneet.

Arpaiaiset hoitaa Suurarpa Oy ja on arpoien
nimi SINI-arpaiaiset. Tämä liihinnii juhlavuoden
takia. ei ole lainkaan' riskin vaaraa, sillä
mahdollisesta tappiosta tai epäonnistumissta vas
taa Suurarpa Oy, mutta tottakai me viemmc yri
tyksemme onnelliseen päätökseen ia jokaisesta
meistä riippuu kuinka suuri on voitto-osuutemme.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, voi
voittomme pyöriä kymmenissii tuhansissa markoissa.

Liihemmin seuraavassa numerossa.

Helsingin
paikallisosasto

Huhtikuun tilaisuus pidettiin sunnuntaina 23
pznii Stadionin luentosalissa klo 14. Kaunis aurin«
koinen kevätsiiä oli saanut ihmiset liikkeelle. Niin
pä luentosali täyttyikin melkein vümcistii sijaa
myöten. Tilaisuuden aloitti Inkeri-kuoro, joka lau
loi op. Eino Virolaisen johdolla koraalin Oi riernu
kun saa tulla. Tällä kertaa tilaisuuden puhuiaksi
oli lupautunut inkailäisten hyvä ystävä. Munkki
niemen kirkkoherra Erkki Arhinmäki. Kirkkoher
ran puheen jiilkeen laulettiin virsi 325 op. E.
Virolaisen siistyltsellä. Tämän jälkeen saimme
kuulla kaunista runonlausuntaa. iota silti meille
rouva Kauttu. Lausujatar oli valinnut seuraavat
runot: J. Siljo Ja konsa lähden, jonka jälkeen
seurasi kolme V. A. Koskenniemen runoa: Läh
dettyiisf' Erakkomajm ja En tahdo tietä?” E.
Vuorela: Keviiintulo. Yhteislauluna lauloimme

Minne k'a'y tuulen ilmassa tie.
Tapamme mukaan viiliajalla emäntämme tarjosi

vat meille kahvit hyviin pürakoin kanss, josta
emännille kiitokset. Viiliaian jälkeen ohielmamme
iatkui. Inkeri-kuoro lauloi F. Schubertin Sunnun
tain. Juhlaamme oli saapunut toinenkin hyvii
inkeriläisten ystävä, laamanni H. Brotherus. Hän
kertoi mielenkiintoisista asioista 
oloista Saksassa vv. 1942-44. Vielä lauloimme
Nouse Inkeri. ja arvokkaasti ia kauniisti

tilaisuutemme päättyikin. Siiatykaisü huolehti op.
E. Virolainen.

K. S.

VIERAALLA MAALLA

Vieraall' maalla manna pienkin, suloisin on äidin
kieli.

Vieraall' maalla lasseimaton, suomenkieli
katkeamaton.

Voima veressamm c elliiii, äidistä on iily heriint',
ei kieltä suloisempaa

Pöyhin koko kielitieteen, kaikki oli samaa mieltä.
ei kauncimpaa oo iiidinkieltä.
Valo vaipu, taikka loisti, äiti kasvavaista hoiti.
Sellaistahan selviist' kiitän. enhän kylvänt' enkä'
nüttäntf
elon nousu aina riitti.

Vieraall' maallakin viulut soivat, siivelcissii siiihkyy
voima.

Sisu Suomen vainionna, maalla vieraallakin voiman,
totuuden valo tunnossa ain kantaa.
Sehän siunaavan myös sadon synnyinmaalle antaa.



LE VITÅ OMAA LEHTE/I/

INKERILÄIST EN VIESTI ON YHDYSSITEENÄ SUOMESSA ]A RUOTSISSA

ASUVIEN ENT. INKERINSUOMALAIST EN VÄLILLÄ. LEHTEMME KOHT

TAA KERTOA MYÖS MUISSA MAISSA OLEVIEN INKERILÄISTEN IA

HEIDÄN JÄLKELÄISTENSÄ ELÄMÄSTÄ.

NÄYTÄ LEHTEÄMME TUTTAVILLESI! PYYDÄ HEITÄ TILAAIIKSI!

HANKI ]OKIN UUSI TILAUS TAI MAKSULLINEN ILMOITUS!

MUISTA MYÖS KIRIOITUKSILLASI OMAA HEIMOLEHTEÄ!

Väinö Pietari Oy

Huopalahdentie 10 A 20
Helsinki 33
Puh. 487619
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INKERILÅYSTEN VIESTI
TOIMITUS:

KONTTOHI:

TILAUSHINTA:
ILMOITUSHINNAT:

i/4 ..
ilmoitusasiolsta sovittava toirnltuseihteerin
kanssa. Tilausasiat ja osoIi-teenmuutokaat hoitaa
konttori.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERILÄISTEN YHDISTYS Fl.Y.

Korkeavuorenkatu 10 A 18 Helsinki 12.
Päätoimittaja:
Matti Vironmåki. puh. 631285.
Toimitusaihteeri:
Pirkko Huurto. puh. 783660
Kettutie 4 B Helsinki 80.
Aurorankatu 7 A i. Helsinki 10.
Postisllrto n:o 30636.

mk 6:- vsk. seka koti- etta ulkomaille.

1/l sivu rnk 150:
1 80:

50:_

Kansikuvassa
Helsingin Johanneksen kirkko, iossa pidcttin

irtkeriläisten kesäiuhlien iuhlaiurnalanpalvelus sun
nuntaina 9.7. 1967 klo 10. Jumalanpalvelukscs
sa saamasi Helsingin hiippakunnan piispa Aarre
iauha, liturgeina olivat rov. Matti Vironmäki ia
past. Santeri Kauppi. - Johanneksen kirkko, jo
ka on rakennettu 75 v. sitten ruotsalaisen arkki
tchdin E. E. Meianderin laatimien piirustusten
mukaan. on uusgoottiiaistyylinm temppeli.
ovella siühen liittyy kaksi noin 74 metrin kor
kuista tornia. Alttaritaulu 'Taivaallinen näky on
Eero Jiirnefeltin maaiaama. Urut on v. 1891 val
mistanut saksalainen Walekerin urkutehdas, joka
on ne v. 1956 uusinut 74 ääniltertaa käsittäviltsi.
Kirkkoon mahtuu istumaan 2600 henkeä. Kesä
iuhlassa oli n. i000 henkeä.

Toimitukseen
tulee silloin talloin puhellnsoittoja. jotka koske
vat Iehden tilauksia. Toimlttajista on tietysti
hauska joskus tarinolda lukijakunnan kanssa leh
tea koskevista asioista. mutta tilauksia koskevat

Helsinki 10. iltaisin voi myös soittaa rva Allan
maalle puh. 478 254. Konttorinholtaja on tavat
tavissa Aurorankatu 7:sea vain keskiviikkoisin
klo 17-19.

Tilausmaksut voi suorittaa katevimmin posti
silrtotilllle n:o 30638.

Lehtemme tämä numero on vilvlstynyt kirja
painon kesälomien takia seuraava numero Ilmes
tyy vasta syyskuussa. Siina kerromme Ruotsissa
sekä Suomessa vietetylstl kesijuhilstamme. los
teillä on muitakin lukijoita kiinnostavia juhla- tai
matkakokemuksla, kirjoittekaa niistä ja lähetti
kåä kirjoltuksenne toimitukselle elokuun 25. pal
våñn mennessä.

saa annan hyv!! keellomeal



Mitä inkeriläinen toivoo

Inkeri-kodilta?

Toivoisinpa saavani silloin tällöin Helsingissä
käydessäni piipahtaa oikein ikiomassa Inkeri-ko
disa. Ja, ios mahdollista, ensiksi toivoisin, että
Inkeri-koti saataisiin mahdollisimman keskeiselle
ia edustavalle paikalle pääkaupunkia. Toivoisin,
cni Inkeri-kodista huokuisi io kauas ulkoakinpäin
iotakin monumentaalista, herkkää, lämmintä, va
loisaa, ainutlaatuista, kadotettua Inketiä.

Sitten, kun sisälle astuisin, tahtoisin, että mi
nua vastaan kun tulvahtaisi kodin
äidin rakkautta, isän viisautta. velien vikkelyyttä,
siskon sirkutusta. mummon armautta, äiiän har
mutta.

Toivoisimpa, että tuntisin io kauas sieramis
sani inkeriliiiskodin puhtautta ia lauantailämpi
miisten tuoksua, vehnäsen, rahkapiirakan, kartoi
hkkaran, rukihisen leivän, kualin, tuarin, kaura
ltiissclinlcin maun suussa sulavana kielelläni.

Vielä toivoisin, että iohonkin nurkkaan laitet
vaikka yksi krovatti, iohon saisi väsynyt

matlralainen iäsenensä oikaista. Sulkea silmänsä ia
antaa muistoiensa sinisten lintuien lentää kauas
oikeaan kadotcttuun Inkeriin. Siinä levätessäni
tahtoisin kuulla kotikuusteni huminaa, kirkonkel
loien mahtavaa kumahtelua, tuomien tuoksua, val
ltokylkisten koivuien vienoa kahinaa. Tahtoisin
kuulla ia nähdä ioka solullani, aistia ioka aistil
lani.

Ja ios iotakin en muistaisi, tahtoisinpa juosta
kädenkääntessä noutamaan sen hyllyltä arkistosta,
jossa kaikki olisi oikeassa iiiriestyksessä aakkosista
lähtien. hyllyillä toivoisin olevan kaiku: tal
letettuna elävästi, ha äköisesti. kuin elämä
itse. Toivoisinpa, että koko arvokas arkistoko
koelma ikään kuin huutaisi vastaan: Ei ketään,
eikä mitään ole unohdettu! Tovoisinpa, että lap
senlapsenlapsenikin löytäisi minut täältä sitten.
kun minua ei enää ole ia kadotcttu Inkeri on
iäänyt io muilta unholaan.

Mutta nyt, kun vielä elän, toivon, että saan
tulla usein Inkeri-kotiin. Toivon, että tapaan siel
lä tumn ia tuntemattoman heimosisaren ia -velien
ariessa ia juhlassa, työssä ia touhussa, kokoamas
sa muistoien kultaiyviåi yhteiseen kuihtumatto
maan vilia-aittaan, rakkaascen Inkerikotin. Siellä
toivon myös usein helähtävän meidän ikioman rak
kaan laulumme:

Nouse Inkeri ia herää työhön,
aamun koi io sulle heiiastaa.
Valoa io elämäsi yöhön
leviää, oi armas synnyinmaa.
Nouse Inkeri, io loppuu yö,
nouse. nouse”, sun hetkes lyö!

Kaiken kukkuraksi toivon, että saamme niin
paljon rahaa, että kaikki nämä unelmat toteutu
vat ia saamme sen kaivatun ikioman Inkeri-kodin.

ELLA OJALA



RAUHA TEILLE
Jeesus tuli ia .reitoi heidän leet/talliin ia .ta- kurittaa meitä. Herra on lyönyt rakkauden vitsoil

noi heille: Rauha teille! (Job. 20:19) a. herättääkseen meitlät_sii_tä uneliaisuudeata, jo... l . . . . on mailman meno kaikkine viehätyltsineen onNam t t' Jesus mwaüomümümm l' tahtonut meidät uuvuttaa.pelkääviä petuslapsiaan, jotka li t menettäneet .. 
nii... maineesi, jota h. siihgnviisti ouh.. m... M31* dgçiw* 91%; *:3: 1333,? .ms
teneet seuratessaan Mestaria. Jesus tahtoi roh- EM d! ä t šçmm astiaan kaiken'
kaista heitä tervehdyksellään ia antaa heille mat- .g my, l? mtüxig ;hh .om ”mu”rauhan niihn moniin taistelulhin. joita d ›. . .. Shui mi' d him.hah tiesi heidän eteensä tulevan. Heidän tuli iili- P Pmmitmmss* ' . O. =“ e OJ*
saa tehdä väsymättä matkaa läpi maailman rau- “m§..m”ll.m ulmhgn' Yüm' htçutm! '77'
hattomuuden, iulistaen hmislapsille sitä löanou- -tyqänomwnlh En? 'il'mks.naamn'sm uni
semuksen evankeliumia, ionka hän itse o ' nsådmtlkihnmañumåi:: Mi
nyt. Voimme kuvitella, miltä opetuslapsista tun- P9. h .. J h 
tui elämä ennen Jeesuksen ilmestymistä. Se ei Paunu? . ül “nçkdüstenpüioidm m_
ollut rauhallista. He olivat aivan kuin ltyyristy- Kuun msg i -a mm ECR” sen_
neet piloon maailman vihalta ja vainolta _ niin “n nii; dk mrmum_ meum” á_
läuin 15mm, joka etsi suoiaal -a, maittain- ggåflfkgncüew: 'i'et. l' ..pchola vütün' .nl-le . Rakas matkaystäif! Mistä löysimme rauhan
šgülm tai?? åmüfän lapeülfuümigšltfss; matkank alltlišsa? Oniasta sipelustamme, maailmaa.' .. .. . . . tavai 'amn1e himo' ista
;ma olwmlli l “Lfüifmmtxtzhis Mc_ thuistanune_ ensimmäisen matkamme armo
kanne hän? Mutta saattoiko se olla mahdollis- gf“ff_äz“šiåjäkgäkfmw uupuneeuc mehua'_ n Sinun syntisi annetaan an

Silloin kuului tuttu ääni: Rauha teille! Me tagi-å sano. Hel - - . .. .. . . . Jees astui silloin sy
asking, ;niita tällainen ihana tervehdys tuntui dämämfied täst anoi_“m” J. .. - .. . terv : oon te' el yltaamm 

Rakkaat matkaystavat! Onko meilla ollut vat- f:: nytkin ,vaivoja in ådismstm hakata us_
keita aikoja? On ollut. Kun aloimme_ matkan kdlukseu. ”mm mittarin iha_ viekaamme s-ydi_
Eüpšüiešüåššüåšäš åšünüäššäá. 'sm' met-ime “täh m 91mm Iickhü- m3
matkaa tehdssämme emme ole niin onnistuneet, mm” ketään “mu” ”ne” mu m
ettei toilndeå toinen_ niistä olisi meistä lsarltltlt po täkäämme 'seuraa. n tarjonnut tavaroitaan, - . . . . . . ._
sia ja luvattomiafioütin olemme mielistynceLuOma fhkeåm' 'onka vomšäia ..s'clüs5;uhd1smu' S
',vanhaihmisetnme.taasenonkäynytmones- 0' me “müámešnünñ cnišlpe- -mIi viisaaksi ja Minähän se täs- t” kmksw. '.... 9. “lmvols
sä olen asoita johtanut - se on sanonut, ia niin GP. 'u Paista” .sil u “näe” Namn? n
olen onnisnmut. Naapurit ovat alkaneet mu, set.emasm iäsnäolåünsfn§ uusii?!
näyttää kovin kehnoilta. Eivät he saa mitään ai- . '59' .kä ka Neal. J mmkaan. ' ' ta on kohta vain pelkkää vas- l šc'..mehd..o“ kšámvyijukm o .lu .
tustal Uskonvelietkin ovat alkaneet tuntua vähä lapsennkügüt h 'ässä' dooåkäe häiüñg
arvoisilta. Heidän hengellinen ämänsäkin on - sitä muhii hmm Ham Jeesus on mu_symyksenalaista. Nün on veljeä tavatessa terv t .. . ' ldyskin ainoastaan suhahtanut huulilta tai se on “ SY “nm
kuitattu vain päännyökäyksellä. Näin kulkiessamme Jumalan on täytynyt ottaa vitsa käteensä ja Marui Kähñri

saada kuulla edelleenkin sitä

Seurakuntien tervehdys:

Allamalnltut Suomen ov.lut. seurakunnat tervehtlvät Inkerilälssyntylslä jäseniään ja kalkkle
lehtemme lukijoita:

Hyvinkään seurakunta Turun seurakunnat
Hämeenlinnan seurakunta Lehden seurakunnat
Kotkan seurakunnat Oulun seurakunnat

Vaesen suomal. seurakunta



Oi Herra auta,

Mieleni murtuu,i ' riuu.
jos minut hyliäiit
vaan y iniini.
Auttaa ei mua,
voi paitsi a,

mun hyliää vaan
jumalat-ii.

RUKOUS

Tuomas Himanen

qqmwsa

Sinuhun luotan,
Sinua huudan,

' riennä

äliös mua hyliää vaan
um nm.

Yllä olevan RUKOUKSEN sanat ia sevelmän
on kirjoittanut opettaja Tuomas Hirvonen, joka
aikoinaan toimi opettajana Tuutarin seurakun
nassa Inkerissä. Lebtemme ystävä Aatami Vainik
ka Gävlesta' mainitsee kirieessään: 'Tuomas Hir
vosen ikää en tiedä, mutta hän oli melko paljon
vanhempi E. u ' uomas Hirvonen kuoli n.
v. 1930 eli aikaisemmin kuin Suni. Hän kävi luo
nani sairaana ollessaan ia hänellä oli »takanaanRu ouksen sanat ;a tekemänsä säuelmä.



Kuivaisiln kunnan Lleskulan kylä

n. vuosina 1900-1916

Lehtemme lukiioille tuttu heimopäällikkömme a irranen elsingistä on kiinnit
tänyt Inkeriläisten Yhdistyksen työvaliokunta»
huomiota kyläkertomusten saamiseen ent. Inke
rinmaan kylistä. Asia on ollut esillä työvalio
kunnan kokouksessa ia saanut ylesimielisen, läm
pimän kannatuksen. Näytteeksi siitä, miten it
sekukin voi omaa kotikyWnsä muistella ia ku
vailla, on alla olevan kapteeni Tirrasen laatima
kertomus Kuivaisiin kunnan Iieskulan kylästä
noin vuosina 1900-1916. laatikaa oheisen mal
lin mukaan mahdollisimman monista Icylistä ker
tomuksia ia lähettäkää lehtemme toimitukselle.
Inkeri» historian kannalta kirioituksenne ovat
sanomattoman arvokkaita.

LIESKULAN KYLÄ sijoittuu Vartiomäki-Har
palan valtatien varteen 13-15 km Vartiomäestä
pohjoiseen. Kylässä u' ollut yhtään inkerikkota
loa. Kylässä suoritettiin juuri ennen 1914 alkanut
ta sotaa ns. Stolypinin lain pohjalla maaniako, io
ten asukkailla oli täydellinen omistusoikeus maa
hansa (tilaansa). Maaoriuuden lakkauttamisen iäl
keen kaikille perheen miespuollsitle jäsenille kun
nalle kuuluva dusha maata oli Kuivaisien kunn
alueella 4,5 de-siatinaa (desi.=l,O9 ha).

t perustivat 1910 -luvulla osuuskunnan ia
ostivat sille n. ha maata, iota käytettiin lai
unmaana Revonpaät ia siitä päin.)

Kylä kuului maaoriuuden aikana Nsevitsan (Kniä
zevitsh) hovin alaisuuteen. Myöhemmin tilan omis
tivat lashkasevan neitsyet ia hedän kap
teeni Danilov. Ntsevitsan vi oli maaoriuuden
aikana tunnettu omistajimsa humaanisesta ja lep
poisasta suhtautumissta alaisiinsa, jota: nuoret
tytöt koko Lempaalan alueella olivat erittäin
tyviiisiä, ios pääsivät naimisiin Nesevitsan
ümII

m.
uvd_

Lieskulan maat alkoivat pohjoisesta Summas
(Summos) mäestä. Mäellä, tien länsipuolella oli
vielä iätteitä talon (Summanen) 'vistä. a
lon kohtalosta ei ollut tannaa paikkakun
na a.

Talot pohjoisesta alkaen tien itäpuolella: MAT
,taloa asuivat Matti Simonpoika Tirrasen

ja Susanna o.s. poika Matti, vaimonsa Kat
ri Mikontytär Tirranen (Kiiskilän Tirrasia) ia hei
dän lapsensa: Juho, Nikolai sekä Matti Turasen
toisesta avioliitosta syntyneet: T vo ia Maikki;
Matin ja Susannan pojan Mikon (kuollut 1890) ia

lapset: Simo, vaimonsa Liisa o.s. Sovo, Man (nai
misiin Pieneen Tatu Tirraselle), Anni
(naimisiin Harakkalan Aapron (Paussu) kanssa

), Matti (naimisissa Hatakkalan Katin
kanssa ja Mikko (asui myöhemmin Helsingissä,naimisissa ' kanssa). Noin 1905
Matti Matinpoika osti proftssori Veliaminovilta
Anialan tilan maasta n. 120 ha käsittävän metsä
alan. jota aloitti taivata ia iollc rakennutti talon
ulkorakcnnuksineen. Mattila iäi Aune Tirraselle
ia hänen lapsilleen. Tilasta iäi Matti Matinpdalle
kuitenkin 2 desiatinaa. että hänen talonpoiano' eu
tensa kunnassa säilyisivät. Uuden ' nimeksituli Kor ela.

LUI LA, taloa asuivat Pentikäisct: Matti
Taavctinpoian leski tyttäriensä Marin (meni
sün Yriälän Aapron kanssa) ia Annen (naimisis
sa Sepän Mikkelin kanssa) ia Mikko Taavetinpoi
ka (sanottiin Luikan Mikko tai Luikkalan Mik
keli) vaimonsa Varpun (Seppälän Varpu, Aapron
tytär). Mikko oli vähäpuheinen, etenkin ios oli
viinaa nauttinut, silloin vain hymyili. Pietarin
maitoteissuillaan ei koskaan viinaksissa ollessaan
maksanut kaupoissa ostoksiaan, vaan vasta seuraa
valla matkalla. Voi kylläkin näyttää kaupassa kuk
karoaan, mutta ei avannut. Mikon leski Varpu
(Valpuri - Varpuli - Varpu) meni myöhemminnaimisiin Teppo P ioka Oil välillä

hänen vaimonsa_ Annen (o.s. Stenar, Lempaala)

eilisen kanssa,
hihhulisaaroaaia ia tasapainoton mies, kotoisin Oi

asia. Kolmas velisariasta oli opettaia Juho Pen
tikäinen, ioka muutettuaan takaisin kotipaikka
kunnalleen asui vähän aikaa tilalla, osti kohta
Perriin kolkalta pienen yksityistilan, iohon aset
tui perheineen asumaan. uhon oli vaikea saada
kotiseurakunnastaan opettaian tointa, sillä venä
läisyyden kiihkon alettua v. 1899 ei Pietaain piirin
(Uiezdin) alueelle otettu Kolppanan seminaarista
valmisnmcita opettajia. Myöhemmin Juho Kokkonen e. syntymäkyliiänsä, mikä oli
poikkeus tavasta.

SIMOSETÄLÄ, tilaa asui Simo Matinpoika
irranen vaimonsa arvun kanssa.

Sergein Jussi meni naimisiin tytñrensi
Marin kanssa ia tuli taloon kotivävyksi. Hänen
ansiostaan talon vauraus kohosi hyvin merkittäväs
ti__(Suomessa Jussi otti myöhemmin sukunimeksemumes .

, talossa asui Paavo Paavonpoika
Suutarinen vaimonsa Eevan o.s. Stenarin



sa. Paavon äiti Lüsa oli Tirrasia ia asui
myös talossa.

YRJÄIÄ, taloa asui Taneli Aapronpoika Halo
nen, vaimonsa ia poikansa Aapron ia tämän vai
mon Marin o.s. Pentikäisen kanssa. Aapto tuli
l9i9 Suomeen ia on kuollut täällä.

SOTSHKO , nimi iohtuu siitä, että sen asu
kas Teppo I-lalonen toimi sotshkonn (sotskii), ky
Iäkumian ploiisina. Hänen vaimonsa oli tunnettu
'niukkulangantekiiänä, parantaen niukahtuneita

niukkuulangalla. Yksi heidän tyttäristään
nimi naimisiin ruununpoian Mikon kanssa. Mik
ko oli alussa tnaitorenkinä, erittäin tarmokas mies.
Heille erotettiin tilasta pieni palsta, jolle raken
nuuivnt siistin talon. Mikko tuli Suomeen 1919.

SAPOSNIE
in hevosparisniekka

Ruussa vaimonsa kanssa asui Danilovin
hovin manta Revonpesien laidasta vuokratulla
peitellä tontilla. Myö in Nikifora osti eräältä
Vennäinkyläläiseltä (kylän vanha nimi oli Pitkät
ohat, virallinen venäläinen nimi Jekatemovka)
maapalstan. ionka Pusan Matti Lehtoin kylältä kä
vi mittaamassa ia erottamassa, mutta ei ehtinyt
sinne rakennuttaa taloa ennen vallankumousta. Ni
kilnra oli vennäinuskovainen ni.i.n kuin muut
kin ruununlapset.

Kirjoituskilpailu
on ratkaistu

Kirjoituskilpailuumme aiheesta Mitä Inkerilai
nen toivoo lnkeri-kodilta? osallistui 11 kirjoitta
jaa. Pitkän harkinnan jalkeen päätettiin kilpailun
pääpalkinto antaa nimlmerkille Ilona llkikurinsn.
jonka kirjoitus oll kilpailun lennokkaln. Voitta
jan pahin kilpailija oli nimim. Åyramoinen. jon
ka kirjoitus sisältä! eniten aivan kåytannöllisia
ehdotuksia Inkeri-kodin suunnittelemiseksi ja si
sustamiseksi. Tama Äyramölsen Inkeri-koti -eh
dotelma julkaistaan myöhemmin lehdessamme.
Palkkioksi annamme hänelle inkerilaisten Viestin
seuraavan vuosikewan ilmaiseksi.

Voittajan kirjoitus julkaistaan
Westin tasaa numerossa.

Onnittelemme Ruotsin matkan voittajaa Eila
Ojalsa. Palkinnon nostotevasta ilmoitetaan pos
liisa.

Kiitämme kaikkia kilpailuun osaliistuneite. Ot
ialta kirjoituksista julkaistaan myöhemmin.

lnkerilaisten

Inkarllllsten yhdistys ry:n
TYOVALIOKUNTA

Maria/teko
Mannerheim kaman

muistissa ja perinteessä
Marsalkka Mannerheimin syntymästä tuli 4. 6.

l967 kuluneeksi sata vuotta. Hänestä kirjoitettu
kirjallisuus on io nykyisin harvinaisen laaja, mut
ta varsin runsasta on myöskin edelleen kansan
keskuudessa elävä Matsalkkaan liittyvä muistitie
to ia perinne, iota ei ole painettu talletettu.

ämän IOO-vuotis ivän yhteydessä Kansanm
nousarkisto vetoaa ' 'in kansalaispiireihin 
ikään. sukupuoleen tai ammattiin katsomatta - ia
kehottaa panetnaan muistiin Mnrsalkkaan liitty
vät

- Omakohtaiset kokemukset ia
- kuullut kaskut, tarinat, laulut, sananparret

ym.
Vastauksenne ovat luottamuksellisia ja kertynyt

materiaali säilytetään arkistossa vain tutkiioiclen
käytettävissä. Vastauksen alkuun merki ää orna
sekä mahdollisten tiedonantaiiennc nimi, amtnntti, syntymävuosi ia -paikka. ' 'nonne maksutta alla mer
kitkää kuoren vasempaan alanurkkaan: Vapaa/cir
ie, tieteellisiä tiedonantoja sekä oma nimenne, am
mattinne ia oroitteenne.

Vastaajat saavat kiriapalldntoia ia lisäksi par
haista kokoelmista myönnetään erikoispalkinnoia.

Suomalaisen Tiedeakatemün
Keråilytoimirto
Postilokero 17259, HeLtin/ri 17.

Helsingin
kesäjuhiiin

osallistuneet
voivat auttaa Iulreriä koskevaa tutkimusta täyttä
mällä huolellisesti kyselykaavakkeer, joita jaettiin
iuhlien ensimmäisenä päivänä. Jos kaavakkeet jos
tain syystä iäivät iuhlien aikana palauttamatta, lä
hettäkää ne osoitteella: HuInJeand. Irma Savolainen,
Koskelan/satu 4, Mänttä.

Tutkimus koskee Inherin .Monk/tojen båätapoien
mainoksia ia niiden syitä 1900 Juvalla. Kehotam
me savakkojen häätapoien ttmtiioita tarjoamaan
apuaan kaikin tavoin.



KYLÄN

KUULUMISS]

- No kyl sie sit uot aika käntty. sano Priukel
Anni Antillsese ripustaissa turkklaan naulaa ky
Iält tultua. - Sinnu sit ei sua mihinkä...

- No mis sitä nyt sit ois pitänt olla. muris
Antti sohvan nurkast ruutuhe tillittäissä.

- A siel mis toisetkl hyvät ihmiset olllit. 
Eskllstunas talvjuhlll.

- Mahtoks siel mittää merkillistä olla, sam
maa...

- Slul ei sit uo mikkä muu merkillistä ko
tuo sohvan nurkka ja sen vastapiätä oleva TV-n
ruutu. Miun pitäs heittää sen aisaää tuo utjukka.
jot ois itselläiski heipomp. Saist niäts oike tai
ten rnuata panna. eikä tarviteis puolväkisin sli
mijäls pliluullaa pittää.

Antti ravist itsiä ja oikia lonkkejaa hiaroin
Ionkkys napsauttamaa ruwun sammuksl. - Euk
ko niikky olevan jostain syst pahal piäl. tuum
hiä.

Fluokapoyväs ilj Anni jo parernmal tuulel ja
Iatel eskilstunan kuulumissl. välittämättä kuuntel
ko Antti tai el. Mut Antti kuuntel. ja kerkis jon
kun hymäyksenki välil pistää. - Pilrekkoi olj
slalkl, vaik ei na just kilpailleat ninku Gävle
läiset. Hyvvi olllit. Sain Mariit maistaa ko olj
tuont tuomosikski. Nii ja kahen papin volmai olj
lumelanpalvaluski piatty. Se pltamp ja paina
vamp olj pysytelt alttaril ja se kevyemp olj kii
vent suarnatuolii. la yhtaisvoimln olit aejat lope
tellaet. ko niäts kolmatta pöytää olj ehtooliia
kansaaki olt. -la uattalehal Nalsihmine olj la
settu kliehtil karräämää Ja tiä ko olj kiapsuteit
pussineese penkist toieee. nl monet kuulema
olllt valmiiksotatut vask-kolikot äkkijää syaineet
takaisin taskuihlise ja etsineet esille eorrempi
rahhol. Nll, ja sen nelskerräjän kolehtlpussl ol
kuulema tultkl puoleke täytae ko sen toisen 
mieskerräjän pussi olj jäännyt vua puoleks tyh
jäks.

- la Iauvantalnki silla olllt heuskaet iltaa
vlettäneet. jatkoi Anni hiukan henkee veetyväe.
- Ensikakl sen takka ko puhheet olllit lyhvi
ja muu ohjelma pitkä. Se Klkkerin Kekki. ketä

kaik Väinö Pietariks kutsuut. olj vua pitempää
paukutelt. mut sitä miesthän kuunteloo kuule
mast Iähettyväki. Vlmmatul voimal. kulakkoja pu
jen. olj hlä purkaa! suustaa kaikanlaiell asjol.
Viesti olj viehätel tillamaa, ja kiruttamma siihe
pyvelt. jot palstii siin ois paljo ja monenlslsi.
la sit se olj puahkuroint jot professoorit ja toh
torit ovat alkaneet inkeriläislin historlja klrut
tamrna. ja mlkälie säätiö. oike siivekäs. pitäs
järjestyy. - NII. ja inkeriiäisille kottii tuumitae
rakentammaa käywä. - Ne rakennatteko vua.
huokals Anni välil. - Koha siin vua ei kol
hoosi tulis tai toista Burissii - ei ko Baabeli
tarkoitan - nI senko vus. - ia sit siel olj jok
ku nuorpolk kaunllst kannalta eoitelt. niin jot
kuvajat olllit häntä kuuwsillest last ja takkaa. 
ja näytöskeppaleen ollilt näytelleet. - ja Melan
der olj melont vestrossilaiein les Iaval ja suan
helt hyvin lauiamaa. - ja runoioi olj lausuttu.
sekä kysymyksii vsstaamas Iavai kilpaa oiliit
käyneet - oikea jännää kuulema olj ollut. Nii
ja Korpelaiaen Sulo olj mejän muurteel paklnoint_
Eikse kuulema Iaulantkl mitälie sellasta - ij-a,
ij-e. ij-e-e. - snkiannin muurteel sen, kieltol
tone ko on. la kansa olj niin naurant jot. jot...
Maarkil sano jot hänel nytki viel vatsanpohjaa
koskoo.

Täs valhees Anni vähäksaikea mykisty ja hä
nen sllmääse mistlie syyst muuttuit sinipunaeeks
sekä kohtalaisen sorjat kasvot. vaik oljki jo nel
jlekymmenis. vetäytylt vähä vinnoo ja jatko sit
tuas luatimistaa sellaeee säwyy jot Antist tun
tu se kärmeen slhinält.

- Sinnu ei sit sua mihikää mis sais vähän
syväntä viiloittaa. Kökötä siun kensais koton ko
kakka... Ensjuhlihe terin aiut hiuksist peräs
säln. jos niitä siuI viel silloin sattuu olamaa
jälel. ja jos ei nli tassln mukahein nuolet suu
rist korvlstais.

- No kukaha sitä ties jot siel sellaset kekke
rit tulloot. kone eskistunalaisetkaa eivät kiruttan
neet asjast ko viis puoltarlwll. yrlttel Antti puo
lustella. - Mutta kyl täs viel juhllmaa kerit
tää...



Kebtolauluja

- Kerma ja kernel. keskeytti Annl janna
koltellen. - Sle et kerkll muvualle ko aybmtla
ja gaamaa, ja vlholasaa lalmayttl Antin lautasella
sellaisen portaun rletalnpuuoo jo! allnt ole rut
mnt kaheka palvaka pienelle parraelle.

Taman jllkea Antti katso olevan asjat alln
plsteea mla sanoma jo! puhuminen on hopjaa
mut valtolarnlnen kultaa. ja aentakka hiljaa tuhla
sen piatel putroo poakahaa. Ja ayotyu. allltal
Ion tolaal kiajel vatsajaa |a toiael klpjia donkko
jaa. kataal mukavampaa palkkaa palan paina
mlata vart. Anni. hänen tuumansa arvaten. al
jaksan olla sanomatta loppusannol aalaat, ja aal
lalaal alållnhallal myrkylllaylenkataalael sävy! va
klnalaest puolhymylllan newo: - No key nyt
Iojumaa allle tosalle lonkallala. mlk! on vlel ter
ve. Jot sakkil tulla samallalaeks klpjaks ja hylkä
;llst rarnppaarnast ko ae havonekkll, mllt mua
Inlalnen lol tolaankl jalan valvaaeka. salatakse
sen rampuven. ja mlnkan alt siula rnöipujahuttl.
- Mulatatale?

Alle.

Mie se laulan lapselleni,
lirittelen linnulleni,
laulan, laulan pitkän virran,
pitemmän ko seinäbimn,
ai, ai, pai, pai, ai ai pai paai.

Tule uni uunin päältä,
unen poika porstuuasta,
luopas unta [ollessasi,
panasessa passissasi,
ai, ai, pai, pai, ai ai pai paai.

Nuku nuku nurrnilinlu
väsy, väsy västüräkki,
laila pellolle pesäsi,
Marian varsibin maiasi,
an, ai, pai, pai, ai ai pai paai.

Tiirin Iiirin linnanpoika,
missäs siul' on pesä?
Leppåkannon kainalossa
on ollu! joka kasa,
ai, ai, pai, pai, ai ai pai paai.

Makkaa pois ko maria! kypsyy,
sitten nouse! noppintaban
juokset pellon pienlareella,
punaposkii poimimaban,
ai, ai, pai, pai, ai ai pai paai.

Mie se laulan lapsclleni,
punaposki poiallcni,
poika rniale Marian Iuopi,
minia saunan låmrnittävi,
ai, ai, pai, pai, ai ai pai paai.

Sannaa: Mää anoppi saunaa
vasta! on vanhassa Iabissa,
vesi kaivossa syvässä,
koppa kaivon kannen päällä,
ai, ai, pai, pai, ai ai pas' paai.

Muistcllut L.K.



RUOTSIN PUOLELTA

Juho Toikan muistolle

Juho Toikka, syntynyt 10. 12. 1904 Inkerissä,
kuoli 7. 3. 1967 Eestissä. Tunsin Juhon jo poi
kavuosiltani, olimmehan samoja skuoritsalaisia ja
naapurikyllöisiäkin. Mutta tunsin myös Juhon ko' , ' ' ' ' en itsensä. Se
oli Pusalan talo Autio-Tukenitsan kylässä Skuorit
san seu nassa. oti oli pieni ja vaatimaton
mutta lämmin ja valoisa. Lämmön ja valoisuuden
sühen kotiin loivat sen kodin haltijat, ja äiti,
jotka elivät uskossa Vapahtajaan. Heidän kodissaan
oli Jumalan sana ahkerassa käytössä. Siitä he
päivittäin ammensivat hengenravintonsa ja se oli
heidän ' ohjenuorana kaikessa. Lapsensa
kin he tahioivat jo varhain juurruttaa Jumalan sa
nan tuntemiseen Kuitenkin pojista vanhin, Ju
ho, omaksui toisenlaisen elämänkatsomuksen, kuin
mihin koti oli hänet kasvattanut.

Venäjän vallankumouksen mukanaan tuomat uu
det ateistiset aatevirtaukset tempasivat uskovan ko
din nuoren ja lahjakkaan pojan mukaansa. Näin
uusia oppaita saatuaan loittoni nuori kodin pii
ristä ja vanhempien opetukset saivat lapsellisina
satuina väistyä järjen tieltä. Hänestä kehittyi sen
ajan eturivin miehiä, josta uskovat vanhemmat
eivät suinkaan ylpeilleet, vaan murheen murtami
na rukoilivat taivaan pelas
lapsensa.

Sitten tuli sota, joka pani sekaisin niin
Toikan kuin kaikkien muidenkin Inkerin kotien
elämän. Virkatehtäviensä vuoksi jo sodan alusta
hän joutui eroon perheestään. Perl-ie joutui Suo
meen ja hän itse, monista epäonnistuneism yri
tylmistään huolimatta, ei päässyt perheensä yhtey
teen, vaan jäi saksalaisten piirittämään Lenin

Siellä hän joutui kokemaan niin paljon, ettäen suunta kokonaan muuttui. Siellä
hän kaikkensa menettäneenä, kuoleman pelon ah
distamana joutui kohtaamaan sen Herran, jollehän nuoniudessaan oli se .

Vuonna 1961 ensimmäisellä turistimatkallani
ningradiin tapasimme toisemme ja silloin hän kertoi,_minkiilaista o_li '
tön kohdalla. Hän kertoi olleensa todistamassa
monenlaisia kauheita tapahtumia, joita kuunnel

' en osannut muuta kuin taistella: Kylläpä
olet joutunut paljon kokemaan!

' aikeni hetken ja tuona hetkenä havaitsin,
että tuon karun pinnan alla oli herkkä sielu, jo
ka parhaillaan kävi taistelua. Ja niinpä hän kyynelten vierähtässä melkein kuiskasi:
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- Kuule, nün paljon siellä sain kokea, että opin
i een rukoilemaan. in jo näännyttämä,
etten ilman keppiä pystyssä pysynyt ja liikkumi
nenkin oli vain jonkinlaista l ustamista. En
enää oikein tajunnut, oliko päivä vai yö, olinko
unessa vai valveilla. Muita sän vieressä olin
polvillani kun tajuihini tulin. nähnyt, että

eni o ' avautunut ammottava kuilu, jo syvyyk
sistä tulen lieskat kohoilivat ja itse olin vmtel
len luisumassa sen kitaan. ' ollut mitään, mi
hin olisin tarttunut estääkseni vajoainistani, eikä
ollut voirniakaan siihen. Mutta sitten olin näkevi
näni yläpuolellani vanhempieni kasvot ja samalla
muistin, että hehän ovat opettaneet minuakin pik
kupoikana Jumalaa rukoilemaan. Silloin eri voinut
enää muuta kuin huutaa: Jumala armah
da minua! Älä salli minun hukkkua Kuule minua
oman Poikasi veren tähden!

- Ja ihmeellistäl Kauhukuval katosivat ja sa
noin selittämätön rauha täytti mielen. Voimiakin
tuntui palautuvan niin että jaksoin laahautua ka
dulle. Kadulle havaitsin sen melko tyh
jäksi ja hiljaiseksi, paitsi että yksi armeijan kuor
ma-auto jyrräsi ohitseni ja sitten pysähtyi. Kuljet
taja aukaisi hytin oven ja huusi matalalla äänel
lä: Oletko sinä Pusalan Junni?

- Olen, kuulin oman ääneni vastaavan. Tuo
autonkuljettaja osoittautui oman kyliin pojaksi, Ju
ho Tervoksi, ja hänen autonsa oli lastattu elintar
vikkeilla. Hän auttoi minut autoonsa, vei minut
pois sütä paikasta ja jätti minut rauhal
lisempaan paikkaan. Antoi minulle vielä vähän
leipää, jauhoja ja ejä ja neuvoi minua varo
vasti niitä nauttimaan, etten kuolisi. Tämä pelasti
minut nälkäkuolemasta. Ja nyt minä uskon, että
tämän sotilaan kautta Jumala pelasti minut vielä
tähän armon aikaan.

Koitti vihdoin päivä, jolloin sotakin päättyi,
vaimo ' lapset palasivat Suomesta, mutta Juho el
heistä tietänyt mitään. ui vielä monia käisi
mysten täyttämiä vuosia, ennen ' öysi r
heensä Sisä-Vájältä. Vähitellen ' '
den jälkeen palautui ra
peihe asettui Eestiin.' Mid Jumala

. Nyt . .
Noin vuosi sitten

hänet uudestaan
joka tutkimuksissa todettiin IA:
ningradin sairaalassa tehtiin leikkaus, jossa pois
tetriin toinen keuhko, mutta se ei enää auttanut.
Mies alkoi kuihtua ja niskat yltyivät, kunna lop
pu



Juho Toikan Petroskoissa asuva sisko kirjoit
taa. Kun menin Junni-veikkoa sairaalasta
tyään ktasomaan, niin en voinut muuta kuin huu

taa.
- Voi velikulta kuin sinust on tullut pien!
- Pieneks olen tullut siskosein, mut synnit on

suuret, hän vastasi.
Katsellessani häntä minulle selvisi, että edessä

ni olevalla ei ole pitkälti tätä maista matkaa
taivallettavana. Minun on iulistettava evankeliumia
hänelle. Nün sanoin hänelle:

- Kyllä se on totta. Suuri slyntinenhän sinäolet nün kuin minäkin ia me aikki. jos tai
vaaseen 'semme osaksikin riippuisi meidän
ansjostamrne, nün iankaikkinen kadotus olisi
meidan osanamme. Mut nyt onkin niin, että tai
vaallinen lsämme juuri meidän suurten syntistett
tähden lähetti ainokaisen Poikansa, ettei yksikün,
ioka häneen uskoo, huklrnisi. vaan saisi iankaik
kisen eämän.

- Niin, mutta minä olen elänyt niin huonosti,
ioten tuskinpa tällaiselle armo uluu.

- Kyllä kuuluu. Raamattuhan todistaa: Jos me
tunnunstanmte syntimme, on Hän uskollinen ia
vanhurskas, niin että Hän antaa meille 't an
teeksi ia puhdistaa meidät kaikesta vääryydstä.

- Kun minä olen koko elämäni tuhlannut pa
han palveluksessa ia tehnyt niin palion

- Niin olet, mutta olethan sinä vielä armon
ajassa ia yhdennellätoista hetkelläkin on Isän sy
dän avoin syntisille. Raamatu an kerrotaan, et
tii Herra vielä yhdenncllätoista hetkelläkin palk
kasi viinitarhan työmiehiä ia i niille saman

in aamusta asti työtä tehneillekin.
Sinä olet ollut kieltäiä, mutta katso kieltäiä Pie

taria. katso naista fariseuksen huoneessa
ia katso ristin ryöväriä. Sama armo kuuluu sinul
lekin, veljeni rakas, sillä Kristuksen veti Golga
talla on vuotanut sinunkin syntisi edestä. Siinä
veressä ovat sinunkin syntisi sovitettu ia anteek
si annetut. Herra itse vakuuttaa: tso minä olen
ottanut pois sinun pahat tekosi ia puetan sinut
iuhlavaatteisiin' ia Vaikka teidän syntinne ovat
verimskeat tulevat ne lumivalkoisiksi, vaikka ne
ovat put-p utan punaiset, tulevat ne villan val
koisiksi. aat tunnustaa J e syntisi ia us
koa ne anteeksi Kristuksen Jeesuksen ia
veressä.- Onko se totta, että kuin minä?

- Tottakai se on ottta, koska Raamattu, Juma
an sana, niin valtuuttaa.

Sairaan katse kirkastuu, kuumeisilta kasvoilta al
kaa loistaa ilo, kun omatunto on saanut rauhan.
Tuskaisten huokausteu siiasta alkaa ko ta kiitos
ia ylistys. Vaikka ruumülliset tuskat ovatkin ko
vat, niin nekin on helpompi kestää, kun sielun
täyttää rauha ia anteeksiantamus armossa. Sitten
hän kutsuu luoksensa koko perheensä, neuvoo poi
ltiansa elämään hyvin, olemaan kuuliaisia äidil
leen ia ottamaan vaarin hänen neuvoistaan. Ja hän
siunasi heidät kaikki. Hiljaa, rauhallisesti ia täy
sin taiuissaan hän oli loppuun asti.
kuiskauksina erotettiin sanat: 'Tule Hem Jeesus!

Lauantaina maaliskuun ll. päivänä suuren su
kulais- ia ystäviioukon saattamana kätkettiin vel
iemme tomu Sinimääen hiekkaan. Oli oikán juh

ista ia harvinaista oloissa, kun Narvan
rovasti kaapu yllä ia risti kaulassa siunasi veli
mc odottamaan ylösnousetnuksen aamua.

Antti Tervo

Muistelma
kertomukset

talteen
Jokaisella meillä on oma elämäntarinamme.

' mme, kotimme, kylämme ia seI.t.rakI.tntamme
ovat kokeneet mitä erilaisimpia kohtaloita.
asioista puhumme tavatessamme. Vuosikymmenien
kuluessa vähäpätöisemmät tapahtumat jäävät toi
nen toisensa iälkeen unholaan. Että ei liian palion
muistoja tärkeistä tapahtumista haihtuisi, on mo
nelta eri taholta esitetty toivomuksia, että muis
toia olisi saatava talteen. Nüstä olisi kirioitettava
kertomuksia, iotka koottaisiin sopivaan paikkaan.
Voitaisiin saada jopa kertomuskokoelma iulkais
tavaksi, aina kertoiien suostumuksella ia ios sel
lainen voidaan katsoa sopivaksi. Ovathan elämän
pollntmme olleet monesti_ mielenkiintoisia,_ia
pa niiden muistiinpancmtsen arvo puleektn.

Ruotsissa toimivat Inkerin Suomalaisten Kes
kusliitto on valtuuttanut asiaa virittämäån
kolme henkilöä: eksanteri Terävän, Aleksanteri
l-Ialttusen ia Henrik Toikan. Alustaviin tieduste
luihin on saatu erittäin myötämielisiä ja rohkaise
via vastauksia.

Asia otettiin sille kesäiuhlan yhteydessä Bori
sissa. Toivomme, että mahdollisimman palion asias
ta kiinnostuneita tulee mukaan.

H. Toi/eka

RUOTSISSA ASUVAT

INKERILÄISEI,

ltirioitlakaa [ehta-emme muistelmien:
ne tai nyleykuulumisünne.



Suurtalkoot
ovat edessä

Inkeriläisten Sivistyssäiitiö
Suomen Raittiusiärjestöien liiton ja Sosiaalityön

liiton kanssa asianomaisella luvalla loka
kuun 16 päivän ja joulukuun 31 päivän välisenä
aikana ensi syksynä suurarpajaiset. Arpajaisten ni
menä tulee olemaan SINIJUURARPA, arvan hin
tana l markka ja voittoina kolme henkilöauton,
mopedi, pesukoneita, matkaradioita, kaitafilmika
meroita, kirjoituskoneita ym. yli 110.000 markan
arvosta. Joka kuudes arpa voittaa. Asiamiehille
järjestetään kaksi kilpailua. Niiden kesken, jotka
ennen marraskuun 16 päivää ovat tilittäneet vä
hintäin 50 atpaa. arvotaan lentomatka Kööpenha
minaan ja matkakirjoituskone, rannekelloia, kul
taisia tannetenkaita ym. yhteensä 66 voittoa. Nii
den kahen, jotka ovat ennen tammikuun 4 päi
vää tilittäneet vähintäin 100 arpaa, arvotaan tele
visio ja 74 muuta voittoa. Lisäksi saavat parhaat
yksityiset myyjät raha- ja tavarapalkintoja. Myyn
tipalkkio on 15 %.

Kapula kiertää mökistä mökkiin, talosta taloon.
Tulkaa suurtalltoihinl

Vetosimme Teihin vüme vuoden lopussa, iol
loin kertoimme suurtyöstä. Tuolloin suunnittelin
me laajan kiertokyselyn lähettämistä jokaiseen in
keriläiseen kotiin, mutta me saimme avuksemme

työhön Helsingin Yliopiston ja siten saim
me suuren taloudellisen edun. Yliopisto tulee hoi
tamaan tämän kyselykicrteen ia toivommekin, et
tä jokainen inkcriläinen - ken vain pystyy 

vastauksensa jo saamünsa tiedusteluihin
ia niihin tiedusteluil-iin, joita myöhemmin Teille

Työmme ei ole kuitenkaan herpaantunut. En
nen kuin Inkerikoti ja Inkerin historia ovat to
dellisuutta, tarvitaan nmsaasti varoja. Tiedämme,
että liikemaatlm' a on tällä hetkellä hyvin kireias' ' ä
raha-asioissa, joten siltä taholta emme voi paljoa
kaan toivoa, siksi on meidän oma-aloitteisesti teh
tävä kaikki se minkä suinkin' ' voimme.

Valtiovaltakin on todennut työmme tärkeyden,
sillä lukuisten arpaiaislupa-anoiien joukosta sisä
asiainministeriö antoi juuri meille luvan panna
toimeen suurarpajaiset. Tästä suuri ja nöyrä kiito .

Kun näin meidät on huomattu, on meidän io
kaisen osoitettava, että me olemme huo
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mion arvoisia ja että jokainen ottaa tämän asian
sydänasiakseen.

Arpaiaisten lopullinen tulos riippuu Sinusta,
hyvä lukija. Juuri Sinä voit ratkaisevasti vaikuttaa
tulokseen. Siksi käännymme puoleeai: TULE
TALKOIHIN! Järjestömme on hajauainen, mutta
yksilöinä me muodostamme suuren joukon, ja kun
jokainen meistä ottaa arpojen myynnin valtavas
ti, me varmasti saavutamme loistavan tuloksen
ja Inkerikoti ja Inkerin historia on meidän. Me
emme käänny nyt puoleesi sanomalla: raotahan
kukkoroas. Ei. Nyt me kutsumme Sinua työhön.
Me toivomme vain työtä, suvaitsevaisuutta ia myö
tämielisyyttä. Jokaisella on ystäviä ja
tuttavia joille voi arpoja tarjota, on ystäviä, jotka
halusta auttavat tässä ty%. Tarvitsee ottaa vain
viitsii päälle tyyli ja tulos on oleva arvaamat

toman edullinen nin arpoien myyjälle kuin säi
tiöllemmekin.

Me pyydämme, että ioltainen inkeriläinen ia In
Ieerin ystävä lähettää meille nimensä ja osoitteen
sa ia merkin-ee määrän minkä katsoo voivansa
näilä arpofa myydä. Ne, jotka katsovat voivan
sa myydä viihintäin 50 kpl, tulevat syyskuun lo
pussa saamaan arvat suoraan arpajaisroimistosta,
mutta niille, jotka ottavat alle 50 arpaa, säätiö lä
hettää nämä itse. Tällöin säätiö joutuu maksamaan
lähetyskulut. Olisikin toivottavaa, että niin moni
kuin suinkn voisi ottaa vähintäin 50 arpaa. Niit
ten myyminen ei tule tuottamaan tuskaa, sillä
ovathan ne vain 1 mk kpl, ja kun sattuu hyvä
joukko ympärille, niin nehän menevät kuin aka
nat tuuleen.

Me vetoamme. Me vetoamme oikein tosissaan.
Tulkaa avuksemme. Muistakaa, että esi-isämme
ennen olivat valmiit aina kun hyvän puolesta
tehtiin työtä. Nyt on edessänne hyvä Tule
mukaan. Tule talkoihin. Vastaa heti montako ar
paa Sinulle saa Muista, että kun myyt
arpoia Sinä rakennat Inkerikotia ja Sinä valmis
tat Inkerin historiaa.

Inkeriläisten Sivistyrräätiö

Säätiö on saanut vastaanottaa seuraavat lahjoi
tukset:

Oy Kauppakumppanit, Turku . . . . . . .. 200:
Kesko Oy, Helsinki . . . . . . . . . . . . . . .. 1.000:
Salama Henkivakuutusyhtiö . . . . . . . . .. 300:
Suomi l-Ienkivakuutusyhtiö . . . . . . . . . . 500:

Säätiö esittää lahjoittajille mitä parhaimmat
toksensa.



ESIMEHKKEJÄ
Kerrottakoon arpojen myynnistä seuraavaa: Jos

myyt arpoja esim. 50 kpl saat palkkiota 7,50 ja
osallistut myyjien kesken tapahtuvaan suurarvon
taan. Jos myyt esim. 100 kpl saat palkkiota 15,
ja osallistut jo kahteen suurarvontaan. Jos myyt
esim. 200 arpaa saat palkkiota 30,-, saat ilman
muuta 2 kpl hopeisia kahvilusikoita ja osallistut
kahteen suurarvontaan. Jos myyt esim. 600 ar
paa saat palkkiota 90,-, saat ilman muuta hopei
sen tintakomn ja osallistut kahteen suurarvon
taan.

Jos myyt esim. 1000 arpaa on palkkiosi 150,
saa: ilman muuta kultaisen rannerenkaan tai ran
neltellon ja osallistut kahteen suurarvontaan, j.n.e.

Jokainen 50 arpaa vähintäin tilittänyt osallistuu
l pisteellä suurarvontoihin. Jos olet tilittänyt sim.
1000 arpaa olet arvonnassa mukana 20 pistå,
jotai voittomahdollisuudet vain kasvavat mitä
aiemman' olet tilittänyt.

Muista tilauksesi heti.
Hyvää kiriä! Hyvää tuuria! Hyvää onneal

Osoite: [NlGšRILÄISTl-IN SIVISTYSSÄÄTTÖ.
Huopalahdentie 10 A 20 Helsinki 33,
Puh. 487 619

Kesäjuhlamatkasta
Ruotsiin

ehti eräs matkalle mukana ollut juuri lehtemme
painoon menntssä kertoa seuraavaa: Matkalla oli
Suomtsta 82 Boråsin kesäjul-tliin osallistujaa. Kaik
ki olivat tyytyväisiä matkaan sekii juhliin, vaikka
juhannusaattona sade aluksi uhkasi häiritä. Sitten
kuitenkin sää parani eik'a' sade enää haitannut Bo
risin ltokkojuhlaa. Juhlat olivat kaiken kaikkiaan
erittäin onnistuneet, ja lisäksi moni tapasi Ruot
sissa vanhoja ystäviään ja ruttujaan vuosikymme
nienkin takaa. Boråsissa asuva 79-vuotias Eeva
Makara esimerkiksi kutsui muutamia Suomsta
tulleita ystäviään kauniiseen kotiinsa. Paluumat
kalla vietettiin juhlava hetki Örebron muistomer
killä. Hyvin järjestetyllä matkalla ei tarvinnut ke
nenkään rasittua: pitkät automatlcatkaan eivät ol
leet ylivoimaisia. kun aina pysähdyttün kah
ville ja virkistäytymaan” . Toivottavasti ensi kesä
nä taas on tilaisuus lähteä kesäjultlille Ruotsiin.

JYFIINPÄIVÄ
INKEHISSÄ

Suomen yleisradiossa kuultiin Yrjönpäivänä 23.
4. 1967 mielenkiintoinen esitys, jo ' eena
oli Jyrinpäivä Inkerissä. Ylioppilas Pekka
kinen selosti aluksi legendaa, jonka mukaan Py
hä Yrjänä on monissa maissa rohkeuden ja miehi
syyden symboli.

Inkerissä Yrjänä eli Jyrki sai omia erikoispiir
teitään. Hänestä tuli jo varhain 'an suojelija.Siitä johtuen Jyrinpäivä oli karjan
laitumelle laskemisen päivä. Katjan lähtiessä na
vetasta tehtiin tav 'sesti monia taikoja. Noidat
olivat liikkeellä Jyrinpäivän edellisenä yönä, jol
loin m.m. poltettirt tulin noitien karkoittamiseksi.

Jyrinpäivänä lehmien laitumel päästämisestä
esitelmöitsijän lisäksi rouva Aino Kemp i Tuuta
rista kertoi, miten lehmille annettiin ' juomaa,
että onni olisi laitumella ollut karjan mukana.
lehmien päästäminen navetasta Iyrkinä tapahtui
sellaisinakin vuosina, jolloin oli vielä Jyrkinä kyl
maa.

Paimen oli Inkerinmailla aina tärkeä henkilö.
Palmusunnuntaina käytetyt virpomavitsat säilytet
tiin Jyrinpiiivään asti, 'olloin niitä tarvittiin kar
jaa laskettaessa laitumelle. Hauska meno oli pai
menen kasteleminen, etteivät häntä sääsket
Kastelutouhussa olivat mukana kaikki kylän nai
set. Joissakin paikoissa oli myös tapana, että nuo
ret kastelivat nuorikon_ja myös toisiaan.j .
Ovet olivat lukitut ja muut miehet saivat olla ul
kona. Heille annettiin joskus hiukan olut
ta. Naiset sisällä juhlassa pitivät hauskaa, joivat
olutta ja viinaakin. M kin kristillisiä menoja
liittyi Iyrinpäivän juhliin varsinkin ortodoksisism
kodeissa.

M. V.

Kielenkääntäjä
Ohmm' c Narvassa ja isäni laittoi minut

mitälie paperia Narvassa olevalle Suomen valtion
asiamiehelle. Osoite oli epäselvä ja p ' tunte
maton. Enhän tuosta häkeltynyt, vaan näin pape
rissa leiman ja siinä luki: Suoma: valtion asia
tnies. Käännyin tapaamani henkilön
puoleen ja näytin lappua, mutta hän suo
mea osannut, vaan sattui olemaan täyavellanen.
Silloin aloin sanasta sanaan: finskij
praviittelstvo delo musehik. joka taitaa venäjän
kieltä nauraa makeasti, ken ei taida, niin kysy
köön raitajalta, kuinka onnistuneesti olin nähtä
västi ensi kettaa kielenkääntäjärüi. Asia kuitenkin
selvisi ja fiskij pravittelstva delo muschik

Muisteli Väinö Pietari
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Helsingin kesäjuhlat

En . nkerinruomalairten valtakunnalliset ke
råiublat pidettiin heinäkuun 8-9 pni elrin
gitta. jublapaikkana oli Munkkiniemen yhteis
koulu, jonka avara iublarali oli miltei viimeis
tä riiaa myöten täynnä heti alkajaislilairuudes
sa. Oranauaiia oli eri puolilla Suomea ia Ruot
ria sekä 'aku Kanadasta arli.
Avaiaisp opettaia Eino Virolainen

mainitsi, miten emt. Inkerinmaan asukkaat ovat
antaneet paljon kalevalaisen kulttuurin hyväksi.
Niinpä puhumattakaan suurista runoaarteista, iot
ka on koottu Inkeristä, sellaiset suuret kautta
maailman tunnetut persoonallisuudet kuin Latin
Paraske, Martti Rautanen ja Ellei Saarinen y.m.,
jotka olivat lähtöisin Inkeristä, ovat esimerk' '
sellä tavalla viitoittaneet tietä meille nykypolven
kin ihmisille.

Puheessaan professori Lennart Pinomaa tarkas
teli ongelmaa. miten on mahdollista, että yksilöt
ia kansat joutuvat kulkemaan kärsimystiellä, vaik
ka Jumala on rakkauden Jumala. Puhuja lähti
ajatuksesta, että koko luomakunta on täynnä kär
simvstii. jolloin yhden kärsimys on toisen pelas
tus. On kätsimystä, joka uudistaa, puhdistaa ja
luo uutta. Kuitenkin Jumala on mukana kaikes
sa siinä, mitä tapahtuu, vaikkakaan hän ei sa
mastu itse tapahtumiin. Kertomus Joosefista, io
ka joutui kärsimään, että paljon kansaa olisi pe
lastunut nilkäkuolemalta, toistuu yhä. Mcidänkin
maallamme ovat olleet omat ioosefit, 'oiden kär
simvsten utta meitä on autettu. usi Testa
mentti ei anna selvää vastausta, miksi on kärsi
mystä, mutta se osoittaa, että Vapahtajamme me
ni kärsimystielle ja hänen seurassaan voitetaan.

iltaiuhlan musiikkiohjelmia suorittivat Helsin
gin Inkeri-kuoro ia Ruotsin Vtstetäsin kuorolai
set. jotka lauloivat muutamia kansan- ja hengel
lisiä lauluja, m.m. Sy eni laulun ja Toivioret
keliiisten laulun.

Tcrvehdyksiä esitettiin useita. Ruotsissa eri
paikkakunnilla asuvien inkerinsuomalaisten puo
lesta puhuivat opettaja Armas Paakkonen Borå
sista, rouva Hilma Savolainen Örebrosta, runoili
ia Aatami Vainikka Gävlestä ia dipl.ins. Aappo
Biörn Vsteråsista. ' 'en p nvuoroista il
meni, että inkeriläiset Ruotsissa ovat eläin
onnistuneet hyvin ia ovat tyytyväisiä oloihinsa.

nge a heillä on, miten isien usko ia tavat se
kä keli voisivat tulla parhaimmalla tavalla siir
retyiltsi myös seuraavalle polvelle. Diplitts. Biörn
oli teessa optimistinen ia luotti iohda

M

tukseen, jota asti on saatu kokea. Irts.
Biörn esitti myös Vesteråsin kirkon ja seurakun
nan tervehdyksen kertoen hyvästä yhteishengesñ,

'ä vallitsee inkerinsuomalaisten ia paikallisen
seurakuntaväen välillä. Rouva Savolaisen ia Aata
mi ' ' tervehdykset olivat runomuotoiset.
Fskilstunan edustaja A. Kapri kertoi, että Ruot
sin inkeriläisten juhlat ensi vuonna ovat mahdol
lisesti Fskilstunassa, mikäli suinkin saadaan asiat
järjestymään. Turun ' allisosaston puolesta sit
ti runomuotoisen tervhedyksen Juho Hartikainen.
Ent. pietarinsuomalaisten puolesta puhui maisteri
Helli Savolainen. Kalevalaisten Naisten r.y:n toi
minnanjohtaja, fiilis. Aune Jääskinen ja Kari
Sivistysscuran puheenjohtaja, johtaja B. Karppela
puhuivat iäriestönsä puolesta ia toivottivat iuh
lille menestystä. Fillis. Jääskinen rohkaisi kaik
kia miehiä myymään Väinö Pietarin mainitsemia
arpoja (krs. kirjoitusta siv. 12) ia iohtaia Karp
pela haastoi inkeriläiset miehet kyykkäotteluun.
Ottelu pelattiin iltaiuhlan jälkeen ystävyydenmerkeissä lähe' Ottelun voittivat
Karjalan miehet, mutta seuraavana kánä Inke
kin ukot panevat kovan kovaa vastaan lupaili
Väinö Pietari.

Illan muusta ohjelmasta mainittakoon Kastehel
mi Karjalaisen lausuntaesitykset, jotka saivat juh
laväen naurutuulellc. Ambolaisen pastorin Cristof
ier Shuuian tervehdys Ambomaalta oli eräs juh
lan mieliiniäävistä hetkistä. Pastori Shuuja kertoi
Inkerin pojan tohtori Martti Rantasen suurtyös
tä Afrikassa, jossa Rautanen työskenteli n. 50

“lotta ja käänsi m.m. koko Raamatun mbokiee e.
lltahartauden piti Inkeriläisten yhdistyksen pu

heenjohtaja. rovasti Matti Vironmäki. Hän ker
toi pojasta. ioka sanoi kauppiaalle: En mie itse
ota. Ota sie ia anna. Sinulla on suurempi käsi.
Poian mieli tulisi olla meilläkin, kun olemme
Suurimman Antaian edessä. Herra tietää parem
min kuin me. mitä tarvitsemme. Usein hän on an
tanut kyynelleipää. Mutta silloinkin, kun emme
ymmärrä Herran tekoia, niiden takana on Isän
sydän. Yritämme olla kiitollisia ia tyytyä Herran
teihin sanoen kuin muinainen kärsiiä: Ierra an
toi, Herra otti, kiitctty olkoon Hetran nimi. Iltatilaisuus voimakkaasti veisatruun vir
teen.

Toisen juhlapäiviin ohjelmaan palaamme seu
raavassa numerossamme, joka ilmestyy syyskuunalussa. M. V.



Pekka Airikainen
75-vuotias

Koneenhoitaja Pekka Airikainen Helsingis
ti täytti 75 vuotta kesäkuun 29 pnä 1967. Hän on
syntynyt Lempaalan pitäjän Harpalan kylässä. V.
l9l9 hän muutti Suomeen. jossa on asunut n. 40
vuotta Helsingissä. Hän on toiminut autonkuljet
tajana ja koneenhoitajana. Inkeriläisten rientoiltin
hän on ottanut osaa paljon ja monella tavalla. Nü
hin moniin onnitteluhin, joita Pekka Airikainen
on saanut merkkipäivänään, pyytää myös lehtemme
kunnioittavasti yhtyä.
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Helsingin
palkalllsosasto

Kesän perästä tulee syksy. Syyskuussa alkaa
toimintamme jälleen uusin voimin. Syyskaudm
ensimmäinen yhteinen tilaisuus pidetään Stadio
nin salissa sunnuntaina syyskuun 24 päivänä klo
14. Tie on tuttu. joten tulkaa joukolla. Ohjel
masta mainittakoon, että kerrotaan terveisiä kesä
juhlista eri puolilta maailmaa. Tervetuloa joukolla
mukaan!

Turun inkeriläisten
helluntaijuhla

Turun inkeriläiset viettivät suviiuhlaa toisena
helluntaipäivänä aloittaen juhlan Karjalaisten ta
lolla, jossa paikallisosaston puheenjohtaja Heikki
Mylläri toivotti juhlayleisön tervetulleeksi, minkäjälkeen johtaja tela muisteli '
kaansa Toksovaa, jossa hänen isänsä oli ennen
ensimmäistä maailmansotaa kirkkoherrana. Paikal
lisosaston entinen puheenjohtaja kirjastoneuvos
Teppo Samooja kiitti paik ' toa ja tarjosi
juhlayleisölle kahvit. Juho Hartikainen luki Tep
po Samoojalle sepittämänsä kiitosrunon. Runon
loppusäkeessä pyydettiin yleisöä sürtymään pihalla
odottavaan linja-autoon ja lähtemään jatkamaan
juhlaa kauniiseen luontoon Ruissalon Pirkkaan,
joka hetkellä on ompeluseuran Sa
taan nouseva juhlayleisö seurasi kehotusta ja niin
hurahtivat autot kohti Ruissalon kaunista saar
ta.

Ruissalossa Pirkan isäntä hovioikeudenneuvos
Robert Rainio lausui vieraat tervetulleeksi, er
toillen vähän Ru' on ja Pirkan entisiä vaiheita.

Muusta ohjelmasta Ruissalon osalta huolehtivat
Tyyne Laiho, joka ohjasi omenansyöntikilvan ja
Paavo Pesonen, jo 'si automatkasta ja piti
mehunjuontikilvan. Lisäksi Lydia Adell järjesti
arpotnisen, jossa kori sievoi pulloineen
vaihtoi omistajaa.

Lopuksi laulettiin yhteisesti kansanlauluja.

Turun inkerilälset
järjestää elokuun 6. pnä retken Pyhärantaan kun
niakäynnille rovasti J. Laurikkalan haudalle. Toi
votaan, että ' isuuteen saapuisi runsaasti
inkeriläisiä läheltä ja kaukaa. Tuleehan tänä vuon
na kuluneeksi enen vuotta siitä, kun tavas
timme kätkettiin Pyhärannan kirkkomaan mul
taan.

Linja-autot lähtevät Turusta sunnuntaiaamuna
klo 8.30. On tarkoitus olla mukana klo 10 alka
vassa jumalanpalveluksssa ärannan kirkossa.
Ilmoittautumiset J. Klemettilälle Uudenmaankatu
10 C 73 puh. 21052 ja Raisiossa sihteerillemme
P. Pesoselle puh. 83 220.

§

Turun palkalllaosaeton syystolmlnnan alkajalsjuh
la pidetään Karjalalsten talossa Mlkkellsunnuntal
na lokakuun 1 päiväni klo 14.00.
Joukolla mukaan.

Tolmlkuntn



_. KIITOS
INKERILÄISTEN YHDISTYS R.Y:N TOIMIKUNNAN PUOLESTA KIITÄNINIE

KAIKKIA, JOTKA TAVALLA TAI TOISELLA AUITOIVAT HELSINGIN KESÄ
JUHLIEN JÄRJESTELYISSÄ. TE OLITTE AHKERIA ENNEN JUIILIA JA JUI-ILIEN
AIKANA SEKÄ MYÖS NIIDEN JÄLKEEN. ERITYISEN KAUNIIT KIITOKSET
ESITÄMME RAVINTOLATOIMIKUNNAN NAISILLE, JOTKA 'IEKIVÄT TYÖTÄ
PALKAITOMASTI JA TYÖAIKA OLI 24-TUNTINEN. MYÖS KAIKKIEN MUIDEN
TOIMIKUNTIEN JÄSENET, NAISET JA MIEHET, JALOLLA TAVALLA PALVE
LIVAT YI-ITEISTÄ ASIAAMME. NIMIÄ MAINITSEMATIA, MUTTA ICETÄÄN
UNOHTAMAITA SANOMME: SUURKIITOKSET KAIKILLE! JUHLAT ONNISTUL
VAT TEIDÄN KAIKKIEN l-IYVÅN YI-TIEISTYÖN ANSIOSTA. KIITOKSEI' MYÖS

JOKAISELLE OI-IIELMANSUORIITAJALLE JA JUHLAVIERAALLEI TERVETULOA
TOISTEKIN YI-ITÄ RUNSASLUKUISESTI!

. -IqvCUD'

HIZLSINGISSÄ 10. 7. 1967

MATTI VIRONMÄKI ANTTI KEKKIPuhjoht. Sihteeri

VA NA 'C 0 0 MA S
VUORIK. 3 
PORTISTA SISÄÄNVäinö Pietari Oy
NAUTITTE KAHVINNE

JA

Huopagahdentge 10 A 20 LOUNAANNE KOTOISESSA
YMPÄRISTUSSÄ

Helsinki 33

Puh. 487 619
Kesällä ark_ 8-18
Talvella ark. 8-20
.. sunn. 12-16
Puh. 664134
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INKERILÅYSTEN VIESTI
TOIMITUS: Korkeavuorenkatu 10 A 18 Helsinki 12.

Päätoimittaja:
Matti Vironmäki, puh. 631285.
Toimltussihteeri:
Pirkko Huurto_ puh. 783 660.
Kettutie 4 B Helsinki 80.

K 0 N T T O R I: Aurorankatu 7 A LHelsinkl 10.
Postisürto nzo 30 638.

T I L A U S H I N T A: mk 6:- vsk. sekä koti- että ulkomaille.
ILMOITUSHINNAT: 1/1 sivu mk 150:1/2 80:1/4 50:

Ilmoitusasioista sovittava puh. 487619.
Tilausasiat ja Osoitteenmuutokset hoitaa
konttori.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERILÄISTEN YHDISTYS
RY.

LEHTEMME SEURAAVAAN NUMEROON TULEVA

AINEISTO PYYDETÄÄN LÄHETTÄMÄÄN T0lMl

TUKSEEN” SYYSKUUN 25. PÄIVÄÄN MENNESSÄ.

KANSIKUVA KERTOO: lentopalloa Boräsin kesäjuhljlla.
Valok. KERTTU SUSI.



Olen inkcriläistcn ystävä

Kaikki Borlaln juhlien osanottajat muistavat pastori Shnnyan puheen. En puhui myös
Helsingin kaliumia. Pastori Shnuya kirjoittaa nyt lehteemmo matkavaikntelmistaan. Ys
tivimme kiittää kovin kauniisti meitä - meillä on todella syytä. kiittää häntä!

Kutsu inkeriläisten kesäjuhlilie Borásiin
Ruotsiin näytti minusta epämiellyttävåltä.
kun ajattelin olevani siellä muukalainen.
Mutta kävi päinvastoin: matkalla Helsin
gistä Ruotsiin ja takaisin minä en ollen
kaan tuntenut olevani muukalainen, ku
ten ajattelin ennen tätä mtkaa. Minulle oli
suuri ilo. kun sain olla mukana inkeriläis
ten matkalla ja juhlllla. Kaikki tapahtu
mat matkalla ja siellä Ruotsiasakin jäivät
mieleeni. Minusta oli ihme. että lähties
såuune Aurorankadulta kahdesa bussissa
oli vain yksi minulle tuttu perhe, mutta
ennen saapumista Kapellskäriin me kaikki
olimme jo niinkuin vanhoja kavereita.
Nautin ihmeellisesti lauluista sekä matkal
la että juhlllla. Joskus verta ja lihaa ole
vat ihmiset laulavat kuten enkelit. Keskus
teilesani busseissa, laivalla ja Ruotsissa
inkerilåisten kansa opin paljon. Huomasin,
että jokaisella, joka saa kuulla inkeriläis
ten kärsimysten historian, sydän liikahtaa.
olipa hän kuka tahansa. Se historia on mi
nusta järkyttävä. Mutta totuus on se, että
siinä historiasakln Jumalan voima ja rak
kaus näkyy. Entisajoista asti Jumala
'on ollut orpojen ISÄ. Jumala, joka on kan
sojen Jumala_ on todella myös Inkerin
kansan Jtunala. Kun matkalla ja
-juhlilla laulettiin sekä kansanlauluja että
hengellisiä lauluja, minulle kävi selväksi,
.että minä tumma poika olen sisarieni ja
veljieni prissa. Sain ensimmäistä kertaa
olla mukana heimojuhlilla ja opin ymmär
tämään, mitä heimo tarkoittaa heimolai
Iilie. Tosiasiassa ihminen on onnellinen ja

iloinen silloin. kun hänellä on oma hei
mo. Siten inkeriläiset ja ambolaiset ovat
onnellisia_ koska vieläkin heillä on omia
heimolaisia. Siellä juhlilla oli paljon pu
huttelevia asioita. mutta ennen kaikkea
inkeriläisten rakkaus koski minua henki
lökohtaisesti. Matkalla ja Ruotsissa juhla
vieraat olivat yhtä iloisia, ystävällisiä ja
miellyttäviä, ainakin minua kohtaan. Bo
råsiin saapuessamme joku mia tuli minua
tervehtimään ja hän näytti minusta tutul
ta. Sen takia kysyin häneltä: Kuule, mis
sä me olemme tavanneet? Se kaveri vas
tasi: Emme ole koskaan tavanneet. Mi
nulla oli siellä mukava olla myös siksi.
että teillä on elävä temperamentti. ja se
oli mukava huomata. Yleensä atrikkalaiset
ovat Samantyylisiä kuin inkeriiäiset. Olette
ko te inkeriläiset joskus olleet Afrikassa
päin vai kuinka? Hyvät ystävät, kiitän
Jumalaa kaikesta siitä, mitä te ystäväin
sesti olette tehneet minulle. Kolehdin tu
los, jonka te olette antaneet minulle opin
tojani varten. oli ihastuttavan suuri sum
ma: l0ll kruunua ja 8 äyriä ja 21 mk 51
p. Jumala siunatkoon teitä kaikkia! Mi
nun Ambikavangokirkkoni puolesta kiitän
kahta teistä, jotka antoivat 40 kruunua
Ambokavangokirkon orpojen ja salralden
hyväksi. Jumala siunatkoon teitä!

Matkalla Suomeen me tunsimme ole
vamme Jumalan rakkauden turvassa. Sen
takia me opettelimme kauniin hengellisen
laulun ambolcielellli. Koska siinä oli pieni
virhe. niin kirjoitan sen tähän puhtaaksi:
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Kaiuntohoie
A kuliia ndje
Kalungbhole
E hole ndje
Onke tancrimbi ngeyi
Kalunfohole
Kaiungbhole
E hole ndje

Jumala on rakkaus
Hän lunasti minut
Jumala on rakkaus
Hän rakastaa minua
Siksi laulan näin

Hän rakastaa minua

Tri Nakambale. (M. Rautanen) inkeri
läis-ambolainen mies, ja muut lähetys
aaarnaajat opettivat meille ambolaisille.
että Jumala on rakkaus. Me uskomme sii
hen_ että tosiasiassa Jumala on rakkaus.
Sen takia haluan muistuttaa teitä rakkaita
ystäviäni Jeesuksessa Kristuksesa, että
Jeesus rakastaa sinunkin. Mutta minulla
on vielä kysymys: Tuleeko inkeriläisisiä
vielä sellaisia ihmisiä kuin Nakam
(Rautanen) vai ei? Nouse. Inkeri, sillä Ju
mala haluaa pelastaa sinut, siiiä hän on
hyvii ja hänen armonsa pysyy iankaikki
sesta iankaikkisen.

Kristal Slnmyu

MYÖ KÄYTII BORÅSIS
Kukapa ois uskoont viel kesäkuun puol

väiis jot meit kopittuu kaks pussiliista väk
kee lähtemää sinne Borååsii. Sillo nääs
olj iikipittäln puolet paikoist vast myöty
ja Ida ja Väinö Pietaar vähält olliit toista
pussi! kieltämäs jo, mut sillo Ida sanoi
jot kui heit viel tulloo iissää, nii har
maapiäkü tämän uskoi ja niihä se sit
käi. jot meit olj ku olkii yksinlaskiin sa
takunt henkee matkan piäl.

Hyvinhä tuo matka vaik oltiikii
tien piäl männen ;Ia tullen koitkymment
tuntii. Vanhin arttelis olj 83-vuotias ja ku
hänelt kysyttii jot väsyttääks, niin hiä sa
noi: Ei sit markankaa iest. Vot siulieis.
Täliaisii teräsämmü on meije joukoos. Myös
oltiikii varstautuneet täll kertaa oikee hy
väst. Jo Kapeliskääris meit oltii oikee leh
kovoil autol vastas ja hyvästhä se yökort
teer tiili tappaa löytyikii. Uamuui vua ei
suatu sitä uamukohvii vatteeras vua se pit
juuva muuaai. mut maistuiha se sielldi ja
hyväst näkyi maistuvan kaikiii muiL mut
Sofseukool vua ei kelvaant.
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Mänömatkaal myö sit poikettii sil Ore
broon muistomerkül ja se, se vast olj juhla
va hetk, iha selkäpütä karm ku kolmen
miespolven evustaijaa lask seppeieen. Ju
vosen Antti olkii sit täst lähteiu meije
oppaanammo ku matkattiin Boråasiin.

Perii meit piettii ku piispaa pappilas.
Kyll olj ohjelmaa iha tarpeeks ja ku se olj
viel piiii piätteeks hyyvvää, nii mikä olj
kuunnelies ja katselles. Herran sannaakii
meil suarnattii oikee seitsemän papin voi
maal. Yövatteera olj paras tähäastisist. ei
kä sen hintaa kukkaa tosissaa napist. ku
näkkiit kui hyvät sapuskat olj joka uamuks
varustettu. Ruokaa olj jot vatsa olj revetä.
Suuret kiitokset vua Teil kaikiil sinne
Ruotsin mual. Kyll Työ ossaatto hyväst
pittää vieraitanne iha kui ois oltu entisa
vieraanvariaises Inkerinmual.

Harmittaa ku kertaa piti jättää
seurat kese. Se pitka matka ku nääs tuas
pelotti. Vaik ois kui suu: synt ku lähtöä
ldrkoost kese pois. nii eiseauttaant. Meit
kuitenkii lohutti se ku kerkherratkii tiiin
asjan ymmärsiit eikä meitä torunneet.



Matkalla Boråsiin poikettiln örebrossa, jossa suurin osa matkalaisia pääsi
valokuvaan. Kuvan niippäsi K. Susi.

Paiuumatka mänldi sit oikee vesselast.
Meije kera! tuppaantul yks jälkeläisiä mi
H iåyp siel upseerkouluu. No hiå osas
neuvvoo mite ajetaa Tukholman linnan
iip nii et ei tarvint ottaa taksii. Kyl Ruot
Iil ei uo hätäpäiviikää ku hyö ovat sua
neet tållaisii poikii ommaa armeijassa.

Seuraavan aamuun juotiikli kohvit sit
laivaan ihka vitslnavoileipil kera ja tuos
paikaas jo oltiikil kois.

Meije kera] täi matkaaolj oikee lokosa
poika. Nääs se Ambomuan poika pastoor
Shuuya. olj alus meil kaikiil ihka vas
tuwnaine. mut ei aikaakaa, nii hiä oij meil
kaikiii vua paljaa Risto. Nii hyväst myös
soviiiii keskenämmö. Hiä opetti meiJ.l hei
le lauiuloi ja sit lopus kiitti Taivaaliista
isää täst hyväst matkast meije kaikkii
nuolesi.

Minnäähä myö vuuvven piäst uuvvestaa.
Tili kertaa sinne Eskiistuunaa. Sinne onkii
paljo lyhveemp matkakkü. Männäähö myö.
kuulkaa nyt jo eskilstuunalaiset: Myö
tuilaa ja suurel joukool tuilaakiit

Väinö Pietaar

Helsingin kuoro
Helsingin paikalliaosaston kuoron

harjoitukset alkavat entisessä paikassa
Agricolan kirkon seuralnmtasalima
Tehtaankatu 25 maanantaina syys
kuun 18. päivänä klo 19. Kaikki enti
set ja myös uudet laulajat tervetul
leita. Kuorolla on alkavan talven ai
kana monia tärkeitä tilaisuuksia, ;Io
ten harjoitukset on saatava alkuun
täydellä teholla. Kuorolalset saivat
kuluneena kesänä esiintymiaistään mo
nilta tahoilta lämpimiä kiitoksia, jo
ten kannattaa jatkaa. Kuoron johtaja
na tulee edelleen olemaan opettaja
Eino Virolainen. Pannaan siis mieleen
maanantai-ilta 18. li. 1967 klo 19 ja
kokoonnutaan suurella joukolla!



Väinö Pietari Kekki 60-vuotias

Inkeriläisten Sivistyssäätiön hallituksen
puheenjohtaja ja Inkeriläisten yhdistys
r.y:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toi
mitusjohtaja, merkonomi Väinö Pietari
Kekki Helsingisä täyttää 60 vuotta syys
kuun 14. päivänä 1967.

Toimitusjohtaja Kekki on syntynyt Inke
rinmaan Kupanitsan seurakunnassa. Val
mistuttuaan v. 1930 merkonomiksi Viipurin
Kauppaoplstosta hän oll kauppaedustajana
Viipurissa m.m. Svarisström 8: Drockilalla.
Maakuntain Margarlini Oy:ssä ja Paasivaa
ra Yhtymällä aina talvisotaan asti. V. 1940
Väinö Kekln' perusti vaimonsa kanssa liik
keen Parolaan laajentaen sen kolmimyymä
iäiseksi ja muutti sen Porvooseen 1954.
Vuodesta 1962 hän toimii Väinö Pietari
0y:n toimitusjohtajana ja Kauppaviestin
llmoituspäällikkönä.

Talvisotaan asti Väinö Kekki oli innokas
aktiivivoimistelija osailistuen vuodesta 1925
kaikkiin maan mestaruuskilpailuihin jouk
kueensa sijoittuesa aina ensimmäisten
joukkoon. Parolassa oloaikana hän kuului
Hattulan Säästöpankin hallitukseen, Hattu
lan lnmnanvaltuustoon ja sen eri lauta
kuntlin. Hämeenlinnan Kauppakamarin.

Aluejiirjestön, Etelä-Hä
meen Kansaliisiiiton johtokuntiin ja toimi
Hattulan Kansallisseuran ja Hattulan Yk
sityisyrittäjäin puheenjohtajana.
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Porvoossa ollessaan Väinö Kekki kuului
Kirkkovaituustoon. toimi Porvoon Säästö
pankin izllintarkastajana ja oli Porvoon Li
ens-Klubin perustajajäsen.

Vähittäiskaupan Keskusliiton johtokun
taan ja työvaliokuntaan Kekki on kuulu
nut kohta liiton perustamisesta lähtien toi
mien välillä liiton varapuheenjohtajana, sa
moin Valtakunnan Kauppiasliiton johto
kunnan ja työvaliokunnan jäsenenä ollen
myös liiton puheenjohtajana. Toimitusjoh
taja Kekki on saanut Keskuskauppakama
rin. Valtakunnan Kauppiasliiton ja Myyn
timiesjärjestön kultaiset ansiomerkit sekä
Myyntimiesten Keskusjärjestön, Yrittäjä
liiton ja kokoomuspuolueen kunniamarkit.

Inkerilälsten toimintaan toimjohtaja
Kekki on ottanut osaa vuosikymmeniä suu
rella innolla ja menestyksellisesti. Vuodesta
1928 lähtien hän on kuulunut Inkeriläis
ten yhdistyksen johtokuntaan. Hänen pa
noksensa Inkeriläisten sivistyssäätiön pe
rustamisessa ja säätiön liikkeeilelähdössä
on 'ollut mitä merkittävin. Väinö Pietari.
joila nimellä hänet tunnetaan sekä Suo
mesa että Ruotsissa inkerlläisten keskuu
dessa_ on ollut todella palavasieluinen tol
men mies. joka palkkaa pyytämättä on ol
lut valmis tekemään kaikkensa yhteisten



Inkcrikoti nousee
Vanhaa tapaa noudattaen oli jokaisella.

joka osallistu! Helsingin kesäjuhlille, tilai
suus kartuttaa Inkerikoti-rahastoa. Keräys
tuottikln 124151 ja tämän lisäksi yhden
kopekan. Summa ei nytkään päättynyt tä
hän. Taasen oli iiikuttavia tapaamisia. Tu
lipa luokseni vanha ystäväni Maria Jaa
rinen Ruotsin Mölndalista ja ojensi 50
kruunua sanoen: Mie tahon dän antaa In
kerikottii vart. Kiitos Maria. Rahat ovat
jo tilillä. ja vaihdettuina Sinun nirniisi
merkittiin 30.90.

Rastaat sannooit: Pua niä Na- sinne
lnkerikotrahastoo. Kiitos, siellä ovat. Tuli
Matti Iho Turusta ja väräjävin äänin sa
noi: Noi paljo olj sakkii ja nii vähä vua
kertyi rahhaa. Mie annan puoleatain viel

.-. Kiitos Matti. Kaunis tekosi palki
taan. Liisa Venna Kotkan Metsolasta oli
jo kauan sitten aikeissa lähettää hyvii
asjal rahhaasa. mut ku nyt uoij paikan
piäl_ nii ojens 50.-. Kiitos Liisa. Hyvä oli
tekosi ja hyvä on asjaidi.

Kuinka liikuttavia nuo tuollaiset tapaa
miset juhlien aikana ovatkaan. Joka ker
ta nuo lahjoittajat ovat harmaapäitä.
Heitä huolestuttaa tulevaisuus ja he tah
tovat olla mukana rakentamassa Inkeriko

jälkeläisiliemme. Teille
kaikille vielä kerran aydämeiiinen kiitos.

Nämä iahjoittajat mukaanluettuina ker
tyi juhlisa Inkerikotia varten yhteensä
now ja se yksi kopekka.

VPK.

asioiden hyväksi. Tämän tietäen laajat hei
Imveii- ja sisarpiirit tuntevat kiitoiiisuut
ia ja toivottavat jatkuvaa menestystä Väi
nö Pietarille. Suokoon suuri Luoja vielä
monia vuosia terveyttä ja kaikkea hyvää
nyt merkldpaalun sivuuttavalle veljellem
me!

Niihin moniin onnen toivotuksiin_ joita
ioimjohtaja Kekki saa merkkipäivänänsä.
pyytää myöskin Inkeriläisten Viesti kun
nioittavasti yhtyä. Väinö Keltin toiminta
lehtemme hyväksi on myös huomattavam
paa kuin moni tietääkään.

M. V.

Mitä inkcriläincn toivoo
Inkcrikodilta ?

1. Koti hankitaan Helsingin keskustasta.
jotta se olisi helppo löytää ja jottei sinne
olisi pitkä matka pistäytyii Helsingissä
asuvi inkeriiäisten tai muualta tulleitten.

2. Kodin ei tarvitse olla suuri. ettei sen
ylläpito tuottaisi taloudellisia vaikeuksia
toiminnan lama-aikoinakaan, esim. kaksi
huonetta ja keittokomero. Huoneet varus
tettava paljeovilia. että ne tarvittaessa voi
taisiin yhdistää suuremmaksi saliksi.

3. Arkiston varten komerot, joissa olisi
Inkeri-aiheista kirjallisuutta, valokuva-al
bumeja ja Inkerin karttoja vapaasti kävi
jöitten

4. Kodin kalustoon hankittaisiin piano.
Myös sohva vuodevaatteineen, johon hätä
tilassa voisi sijoittaa yöksi maalta_ Ruot
sista tai Inkeristä tulleen vieraan. Maksu
kohtuullinen. lisäksi puhelin.

5. Kodissa olisi niin Ruotsissa kuin Suo
messa asuvien inkeriiäisten osoiteluettelo.
jota kävijät voisivat täydentää.

6. Koti varattaisiin määrätyiksi illoiksi
a) nuorille b) vanhemmille c) ompeluseu
ralie d) laulukuorolle e) ukkokerholle, jo
hon kuuluisivat kaikki halukkaat 60 vuot
ta täyttäneet inkeriiäiset miehet. Kotia voi
taisiin vuolcata merkkipäivien juhlintaan
tai muistotilaisuuksia varten.

7. Hoitajaksi (ehkä vain asumisoikeutta
vastaan) inkeriläinen naishenkilö, joka aut
taisi pienemmissä tehtävissä. kiehauttaisi
tarvittaessa teetä. hankkisi pullat, virvok
keet ja muut tarpeet.

8. Koti olisi auld aim. klo 17-92. muul
loin sopimuksen mukaan. Hoitajan ollessa
kotona hänen tulisi ottaa kävijä vastaan
muulloinkin kuten hyvä emäntä toivotun
vieraan. Kerhojen johtajilla orna avain
käytettäväksi.

9. Politikoiminen ja alkoholin käyttö ko
dissa kielletty. Tupakoiminen vain läsnä
olijoitten luvalla.

10. Kodilla oma isäntä ja emäntä, jotka
valvovat kodin hoitoa ja sen raha-asioita
ja joitten puoleen hoitaja voisi tarvittaessa
kääntyä.

Eeva Kolomainen
(nimim. Åyrämöinen)

'I



Juhani Jaaskcläincn
60-vuotias

Luumäen seurakunnan kirkkoherra, rovasti Juhani Jääskeläinen täytti 6.
8. 1987 60 vuotta.

Rovasti Jääskeläinen on syntynyt Keltos
sa. tullut ylioppilaaksi Käkisalmen yhteis
koulusta ja suorittanut teologisen erotutkin
non v. 1933. jolloin hänet Viipurin tuomio
kirkosa vihittiin papiksi. V. 1936 hän suo
ritti pastoraalitutkinnon ja antoi v. 1945

et ruotsinkielellli. Rov. Jääske
läinen on myös auskultoinut ja suorittanut
kasvatusopin tutkinnon v. 1945. Rovasti
Jääskeläinen on tomiinut seurakuntapappi
na Tohmajärvellä. Viirtsilässä, Savonran
nalia, H eila, Janakkalassa ja vuo
desta 1952 alkaen Luumäen kirkkoherra
na. Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskus
liiton palveluksessa hän oli vv. 1942-1945
ja Tervakosken pikkuürkkoyhdistyksen
palveluksessa vv. 1947-1950. Sivutoimisestl

hän on ollut uskonnonopettajana Tervakos
ken yhteiskoulussa, Luumäen keskikoulus
sa sekä Taavetin lukiossa, jossa hän oli en
simmäisenä rehtorina jonkin aikaa.

Rov. Jääskeläinen osallistui sotiin sotilas
pastorina ja on sotilasarvoltaan luutnantti.
En on myös tehnyt useita ulkomaan mato
koja m.m. Hollantiin. Sveitsiin. useita ker
toja Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin.

Inkeriläisten asioita rov. Jääskeläinen on
hoideilut paljon. Hän on usein ollut puhu
jana inkeriläisten juhlissa sekä Suomessa
että Ruotsissa ja on kirjoituksillaan tuke
nut heimoasiaa. Lisäksi hän on kuulunut
järjestöihin, jotka on perustettu heimotyötä
edistämään

Niihin onnen ja menestyksen toivotuk
slin., jotka rov. Jääskeläinen on merkkipäi
vähään saanut, pyytää myös lehtemme
kunnioittavasti yhtyii.



Luokkakokous on
asialla

Koippanan seminaarin viimeinenkin luokka
on jo menoteillään. Pian on käsillä aika.
jolloin ahkerassa kulunut sanon
ta rivit harvenevat on suhteessa
tarpeeton. Mutta ei aivan vielä, sillä kut
sun saaneista saapui paikalle 5+i, joka sat
tuu olemaan luokan vävy. Saapumatta jäi
myöskin 5. Tämä - sekä saapuminen että
saapumattomuus tapahtui äskeisten Inkeri
juhiien yhteydessä, kokouspaikkana protes
sori E. A. Jamaiaisen koti Tikkurilassa. 
Miksi professorin luona? No. kun hän on
ylsi meistä.

Erikoisella innolla ja lämmöllä pohdit
tiin kysymystä Inkerin kulttuurimuistojen
keräämisestä ja tallettamisesta. (Oli ilo lu
kea Viestin viime numerosta samoja asioi
ta hipova Vetoomus: Muistelmakertomuk
set talteen?)

Protessorin ldrjahyllystä löytyi v. 1913
aikaansaatu Kolppanan seminaarin 50-vuo
tisjuhla-aibumi. Kaikista siihen saakka
Kolppanasta valmistuneista opettajista on
siinä suppeat henkilötiedot valokuvineen.
Katseltiin heitä siinä ja haikeudelia todet
tiin. kuinka vähän heistä enää julhsuudessa
tiedetään!

IN KERIN VIESTI
Näin kertoi VIESTI lnkerin:
Kaikk' kokoontukaa Boräsiin,
aieii' suuret juhlat laitetaan
ja juhannusta juhlitaan.

Se yhdysslde lnkerin
on meille VIESTI kailehin.
Se jokaiselle tiedon tuo.
ja jokaisen se saapuu luo.

Me kautta Suomen_ Ruotsinmaan
taas saavuttihin juhlimaan,
kakskymmenennen juhlan tään
me Borásissa vietetään.

Sama on tilanne kaikkien niiden mui
denkin kuittuurityössä olleiden kohdalla.
Siinä on papit ja lukkarit, siinä muut seu
rakuntien luottamusmiehet, siinä kunnalli
sen hailinnon toimitsijat.

Tarkastaja Antti Hämäläinen on tähän
mennessä suorittanut jo jättiiäisurakan
haastattelujen muodossa. Satamääriin nou
see äijien ja ärnmien luku, joitten muisti
tietoja hän on koonnut. Mutta eihän se
suunnaton työmäärä, mikä on kysymykses
sä, sovi mitenkään yhden miehen käsiin.
Enemmän tarvitaan tekijöitä.

Juhlien yhteydessä kuultiin_ että Inke
rin historiaa varten ollaan lähdeainahistoa
kokoamassa ja järjestämässä. Juuri tähän
olisi liityttävä mukaan. Paras menettelyta
pa olisi tämä sellainen, että mikäli aine
histoa kertyy, se lähetettäiaiin Viestin toi
mitukselle ja mikäli työ on juikaisukelpois
ta, se juikaistaisiin Viestin palstoilla. Ja
vielä: Jos on valokuvia kyseisistä henki
löistä taikka tapahtumista. olisi niistä suu
ri apu. Valokuvat palautetaan pyynnöstä.

mittäisin kuvattavien piiriä vielä rautl
oilla: Tietysti asioissa olivat ja ovat sepät
pappien veroisia_ niinkuin sananlasku to
distaa. Samoin kaikki kansanparantajat,
niukkalangan lukijat ja muut tietäjät.

Ryhtykää työhön, sisaret ja veljet! toivoo
Vivi

]A JUHANNUS
Sun muistossasi ehkä iie
sunnuntaiaamun kirkkotie
ja sointn kirkonkeilojen.
kun soivat kautta aikojen.

Ennen sun kotikirkomas_
ne laulut siellä oppimas,
ne laulut lakata ei voi,
ne juhilssamme yhä soi.

Sä pidä VIESTI oma
lsiiin usko rinnassas.
viestistä et sä konsanaan
siis luopua saa milloinkaan.

Tää juhla suuri INKERIN
on meistä kaikkein kallehin.
Kun juhannusta juhlitaan,
me [NKI-Emil muistetaan.

20. kesäjuhiille kirjoittanut v. 1967

Aatami Vainikka



Rivit harvenevat
Elokuun 6. päivänä 1967 saatettiin Matti

Ain-ikuinen omaisten ja tuttavien toi
mesta viimeiseen leposijaansa Ruskeasannan
hautausmaaharL Hän oli syntynyt Pohjois
Inkerissä Lempaalassa 13. päivänä kesäkuu
ta 1899. Elokuun l. päivänä hän pitkällisen
sairauden jälkeen nukkui pois rauhallisesti.

Uskollinen Matti, heimosoturi, hyvä ase
veli! Mitä Sinä annoit meille eläessäsi ja
mitä me menetimme poismenosi kautta?
Sitä on tosiaan sanomattoman vaikea sa
noa. Mutta ken on tietoinen Sinun epäit
sekkäästä uhrauturnisestasi ja on päässyt
Sinun läheiseksi tuttavaksesi, silloin ym
märtää, mutta vajavaisesti sittenkin, miten
Sinun rinnassasi sykki herkkä, lämmin, aut
tavainen ja loppuun saakka uskollinen sy
dän todelliselle toveruudelle ja aseveljey
delle. Olit tosi heimosoturi. Sitä todistaa
Sinun sotapolkusi heimosodissa ja todellis
ta aseveljeyttä näytit myöskin viimeksi
käydyissä sodissa. Olit nuoremmille kuin
holhoava isä ja pidit pojista etulinjassa hy
vää huolta kuin ainakin isä pojistaan. Sain
han sen niin selvästi kokea esimiehenäsi ol
lessani. kun monasti oman henkesi vaaran
taen huolsit poikia taistelun aikana etuiin
jaan. Vasta nyt Sinun kultainen sydämesi
paljastuu. kun olet poissa keskuudestam
me saavuttamattomissa. Muistot elävät ja
ne meitä velvoittavat. Sinun muistosi, Mat
ti, meitä velvoittaa toimimaan heimomme
ja lähimmäistemme hyväksi niinkuin Sinä
kin teit ja uurastit hälyä itsestäsi pitämät

Ystäviä sait paljon, sitä todistaa kaunis
kukkakumpu haudaliasi. Kaunis ja valoisa
muisto on jäänyt jälkeen. Kiitos, Matti, kauniista esimerkistäsi. E. v,

Seurakuntien tervehdys:
Allamainitut Suomen ev.lut. seurakunnat
ja kaikkia lehtemme lukijoita

Hyvinkään seurakunta
Hämeenlinnan seurakunta
Kotkan seurakunnat

Vaasan suomal. seurakunta

I I I O
Arpajaiskuulumisia
Monet Teistä saivat viime kuun aikana

kehotuskirjeen. Siinä kehoitettiin tilaa
maan SlNI-arpojamme. Lähetimme lähes
tuhat tällaista kkjettä ja 31. 8. mennessä
saimmekin jo 211 tilausvahvistusta. Tuo
hon päivää mennessä oli arpoja tilattu
yhteensä 22.100 kappaletta_ t.s. lähes puolet
tavoittemtamme on selvä. Alku on hyvin
lupaavaa.

Missä viipyvät loput vastauksista?
Kehotuskirjeessärnme

tämä on nyt tähänastisista suuryrityksis

kerikoti ja Inkerin historia ovat todelli
suutta. Tämän suuryrityksemme on onnis
tuttava.

Miksi pyydämme tilauksia sisään jo
näin varhaisessa vaiheessa - lähetetäänhän
arvat myyntiin vasta lokakuun puolivälis
sä?

Arpapakettien lähetyskuntoon saattami
nen vie runsaasti aikaa ja mitä aikaisem
min voimme näitä paketteja tehdä. sitä

loppuruuhkasta

tai toisesta eivät ole tilaustaan vielä lähet
täneet, tekisivät sen mahdollisimman pian.
Me toivomme, että nekin, jotka eivät ole
saaneet kehotuskirjettämme, osallistuisivat
arpojen myyntiin. Teitä emme ole unohta
neet. mutta Teidän osoitteitamme meillä ei
ole ollut. Kuitenkin tämä arpojen myynti
on meidän kaikkien yhteinen asiamme ja
toivon mukaan tähän työhön jokainen
osallistuu.

Toivomme, että kaikki arpatilaukset lä
hetetään Säätiön osoitteella: iäisten
Sivistysaäätiö, Buopalahdentie 10 A 20.
Helsinki 33, jotta me voisimme koko arpa
jaisten ajan olla ajan tasaus_ mutta raha
tilitykset pyydämme lähettämään suoraan
Suurarpa r.y:lle. Tilitysohjeet jokainen saa
arpapaketissa. Siitä lähemmin seuraavassa
numerossa.

Sanotaan: Alku aina hankala_ lopussa
kiitos seisoo. Me voimme jo nyt sanoa:
Alku melko lupaavaa. ja kun vain jokai

nen tekee parhaansa. niin lopussa miljoo
nat odottavat.

Inkerlläisten Bivistyssäätiö

tervehtivät inkeriläissyntyisiä jäseniään

Turun seurakunnat
Lahden seurakunnat
Oulun seurakunnat



RUOTSIN PUOLELTA

Sofia Uski
0.s Hyypiä

Heinäkuun 29. pznä kokoontui omaisten ja
ystävien joukko Västeråsin Ristinkappeliin
hiljentyen seuraamaan Sotia Uskin tomuma
jan siunaamista haudan lepoon. Toimituksen
päätyttyä saatettiin ajallisen päivät-yönsä
päättäneen inkerilälsen äidin arkku lähellä
kappella olevaan avattuun hautaan. Hauta
kumpu peitettiin kukkaseppeleillä ja vih
koilla. Samalla veisattiin muutamia hänen
lempivirsiänsä.

Sofia (Sonja) Uski oli syntynyt 16. 3.
1897 Venjoen seurakunnassa Klaasovan ky
lissä V. 199.5 hän solmi avioliiton oman ky
län pojan Antti Uskin kanssa. Sotaan asti
he asuivat Kiaasovan kylässä. Antti Uski
menehtyi Leningradissa saksalaisten piiri
tyksen aikana. Poikansa kanssa Sofia Uski
kulki v. 1942 Viroon, v. 1943 Suomeen ja
v. 1945 Ruotsiin. Ruotsissa hän asui m.m.
Kumlasa, Örebrossa ja viimeiset vuodet
Västeråsissa. hän myös pitkällisen sai
rauden jälkeen 25. 7. 1967 sai iäisyyskutsun.
Vaatimattomana äitinä Sotia Uski uhrasi
kaiken tarmonsa sekä kykynsä poikansa
kasvattamiseen ja kouluttamiseen.

Kuolinsairautensa aikana hän oli rauhalli
nen ja tyytyväinen. Tulevasta poislähdöstään
puhuessaan hän toivoi itsellensä valkoista
arkkua, vaikka se onkin Ruotsissa harvi
naista. Hänen poikansa. rakennusinsinööri
Toivo Uskin hankkimassa valkoisessa ar
kussa kätkettiin Sofia Uskin tomumaja
maan poveen.

Kaipaamaan jäivät poika perheineen
Ruotsissa, kaksi veljeä Kanadassa_ muita su
kulaisia Inkerissä ja ystävien joukko.

A. J.

Boråsin kcsäjuhlicn
tilitys

Italiasta, Espanjasta_ Inkerinmaalta, Itä
Karjalasta. Suomesta y.m. yhteen keräänty
neinä piti Borasln kesäjuhlatoln-iikunta vii
meisen kokouksensa Kerhon kesämökillä
elok. 11. päivänä. Useat toimikunnan jäse
nistä lähtivät kesälaitmnilleen heti juhan
nuksen jälkeen, mikä on syynä tämän kir
joituksen viivästymiseen. Joimme kuppo
sen kahvia, söimme pullanpalasen ja muis
telimme haikein mielin maukkaita
piirakoita_ joista kesäjuhlien aikana saim
me nauttia. Lukuisat kiitokset on vaihdettu
puolin ja toisin. mutta kukaan ei muista
nut kiittäå piirakkojen paistajia! Suuret
kiitokset teille kaikille oikein paperille
kirjoitettuna ja koko juhiatoimikunnan
puolesta. Uskomme että kaikki juhlavie
raatkin yhtyvät tähän kiitokseen. Juhlatoi
mikunta ja sen yksityiset jäsenet ovat
saaneet vastaanottaa lukuisia kiitoksia juh
lasta. Olemme tietysti niistä hyvillämme.
mutta parempi olisi ollut, jos ne olisi osoi
tettu oikealle osoitteelle. surkeat juhlat ne
olisivat olleet kaikista järjestelyistä huoli
matta, jos juhlatoimikunta olisi siellä yk
sin juhlinut. Kiitokset teille kaikille. hy
vät juhlavieraat, että tulitte juhlille. Olim
me jännittyneitä ennen juhlia siitä, olem
meko teidän luottamuksenr* arvoisia.
Olemme nuoria ja kyseessähäl oli tavallis
ta juhiavampi juhla, 20. ker' . Te tulitte.
ja tavalla joka ylitti kaiklt 1 optimisti
simmatkin toiveet. Teitä ol' kahdeksassa
tilaisuudessa yhteensä 5300 henkilöä ja to
della juhlamielellä! Olemme erityisen iloi
sia siitä, että juhlat keräsivät yhteen niin
runsaasti inkerlläisiä_ joilla on toisistaan

ll



eroavla uskonnäkemyksiä. Eikö tämä voi
si jatkuakln? Kunnioittaisimme toistemme
eroavla uskonnäkemyksiä ja olisimme ys
täviä keskenämme. Jos se ei liene mahdol
lista kaikkien maailman kansojen kesken,
niin ainakin meidän vähälukuisten inkeri
läisten. Suorastaan lllkuttuneita olemme
siitä uhrimielestä. jota joku tuntematon
juhlavieras osoitti. Hän pani 1200:- kr. ni
putettuna kolehtihaaviin jumalanpalveluk
sessa. Rahasumma sinänsä on suuren kil
toksen arvoinen_ mutta enemmän meitä
liikuttaa uhritapa. Moinen summa rahaa
nuorelle juhlatoimikunnalle, tuntemattoma
na ' man käyttövaatzimusta. Tulkitsem
me sen näin: Sinä maksoit yksin kulut
hengelllsesti ohjelmasta. Pidämme tätä
juhlatoimikunnassa alnutlaatulsena luotta
muksen osoituksena. ja se velvoittaa meitä
uusiin ponnistulrsiin. Kiitos Sinulle! Näytit
esimerkkiä todellisesta uhrimielestä oman
asian hyväksi.

JUELIEN TULOT JA MENOT:

Tulot MenotKokkoillasta 763:
Kolehdeista ja past.
Shuujan lahja. 4808:12 2563:56
Urheilukentältä 3641:- 1543:90
Kansallinen juhla 2677:- 447:
Kahvitarjoilusta, arpajai
sista. juhlamerkelstä ja
ohjelmalehtlsista h 2541:16 1477:30Tolmlstokuluja 38138
Yht. tulot ja menot: 1445030 6418:66

Puhdas tulo 6036:64ISKn osuus 1567:33
ISKn kulttuurirahastoon 200:
Inkerlläisten Sivistyssäätlölle Suomeen 769:3l
Siirrettäväksi Inkerin
Kerhon kassaan 5500:

Kuten tilityksestä käy ilmi. kesäjuhlatu
loista jäi viisi ja puoli tuhatta kruunua pal
kalllselle juhlanjärjestäjälle_ Boräsin Inke
rin Kerholle. Se on suuri summa rahaa,
ja toivomuksemme on. että jokainen Borå
sissa ja lähiympäristössä asuva inkeriläi
nen tulee suunnittelemaan_ miten tämä
summa käytetään. Liittykää Inkerin Ker
hon jäseneksi ja tulkaa rohkeasti suunnit
telemaan tulevaa toimintaamme täällä Bo
råsissa. Samalla te tuette niitä_ jotka jo
ajavat inkeriläisten asiaa. Iasenkortteja
saa kaikilta Kerhon johtokunnan jäseniltä
tai lähettämällä 5:- kr. Inkerin Kerhon
postlsiirtotilille n:o 324920. Jäsenkortln
saatte paluupostissa. Kerhon vuosikokous
pidetään syyskuun 24. pnä kello 16.00 Fol
kets Hus'in opintosallssa. slsäänkäynil Järn
vägskadun puolelta. Vaikka Kerhoa pide
täänkin nuorten järjestönä. ei sitä sään
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JUHANA KÄMÄRÄ
60-vuotias

Heinäkuun 4. päivänä 1967 täytti 80
vuotta Juhani Kämärä, syntynyt Tuutarissa

kyläsä. Hän viettää vanhuuten
sa päiviä Ruotsissa Jakobsbergm vanhus
ten kodissa, os. Viksjövägen 50. J. Kämärä
on vielä melko hyvässä kunnossa, koska
vielä jaksaa kutoakin ajankulukseen. Ja
vanhoille kun järjestetään matkoja. niin
hän on aina ollut mukana.

Toivotaan edessä olevalle elämälle ter
veyttä ja Jumalan rauhaa. A. V.

NUORTEN PALSTA
Viime numerossa kerroimme, että, Möln

lyckessa oli monta meikäläistä nuorta saa
nut valkolakin. Samaan aikaan oli muual
lakln Ruotsissa vastaavia tapauksia. mutta
niistä toimituksella ei ollut tietoja. Toivom
mekin, että kalkkinalsista nuortemme ri
noista meille ilmoitettalsiin. Tulemme ne
julkaisemaan nuorten palstalla. Juuri
tällaiset nuoria koskevat tiedot elävöittä
vät lehtetimme.

Tällä kertaa kerromme musiikin alalta.
Vesteras kuoron mainehlkas johtaja

Paavo Melander ei jättänytkään musiik
kitaitoaan laulun maille Inkeriin_ vaan toi
sen tullessaan Ruotsiin. Siitä on hänelle it
selleen suurta iloa ja hänen johtamansa
kuoro on ollut tärkeänä yhdyssiteenä ves
teräsilalsten keskuudessa. sillä laulussa on
mahdln voima.

Entä onkos jälkipolvl mukana, kysy-im
me Paavolta. Kyllä on_ poikani on pop
muusikko, oikein ammattilainen. Hän toi

Bestes-nimisessä orkesterissa. Tämä
orkesteri voitti v. 1965 Ruotsin mestaruu
den pop-musiikkikllpailussa ja on esiinty
nyt paljon myös Tanskassa ja Norjasa.
Poikani Jorma (19) on ehtinyt jo levyttää
kin ja levyjä on jo markkinoilla pari kap
paletta.

Sillä tavalla Jorma: tiet isäin astumaa.
Toivotamme menestystä jatkossa.

näissä mitenkään korosteta. Toivomuksem
me on, että Boråsin lnkerin Kerho olisi
kaikkien Borasin inkeriläisten kerho. Ter
vetuloa vuosikokoukseen iästä ja uskonnä
kemykslstä riippumatta suunnittelemaan toi
mintaa lapsilie. vanhuksille. laulukuoroa.
juhlien järjestelyä jne.

Vuoden 1967 .Iuhlatoimlkunta
lnkerln Suomalaisten Keskusliitto



Veatorüin kuoro, joka lauloi myös Helsingin kesäjuhmia. Mleleen jäivät_m.1n_.kuoron laulamat Maa on niin

Boråsin kcsäjuhlicn
urhcilutuloksia

00 m tytöt: 1) Raija Paakkonen, Dalsjö
for: 10.0. 2) Airi Pokkinen. Dalsjöfora 11.3.

00 m pojat: l) Veikko Venäläinen_ Möln
iycke 0.1, 2) Jari Öhberg. Parainen 10.5,
S) 591300 Myllyaho_ Eskilstuna 10.6.

100 m yleinen: 1) Esko Ilo, Göteborg 11.2.
2) Santtu Paakkonen, Degerfors 11.3, 3)
Olavi Hentunen, Göteborg 11.4.

100 m lkämiehet: 1) Tauno Paronen. Gö
teborg 13.7. 2) Pentti Öhberg, Parainen 14.6.
3) Viktor JakdaL Mölnlycke 14

400 In yleinen: i) Viktor Tukku_ Göte
borg 543, 2) Esko Ilo. Göteborg 54.9, 3)
KIIpari, Göteborg 55.9.

1500 m yleinen: 1) Erkki Kähärä, Möln
dal 437,0, 2) Viktor Tilkku. Göteborg 4.6.5.
3) Esko Nieminen, Göteborg 446,2.

Ruoisaiaiaviesti 100x200x300x40O m: l)
Volvo l 216,2 (Halttunen, Tilkku, Vihma,
110)_ 2) Volvo II 2.18.? (Siekkinen, Rintala.
lliarttlnen. Kupari).

Kuula: 1) Pentti Jokinen. Mölndal 12.89.
l) Olavi Helttunen. Göteborg 12.70, 3) As
mr Tukia_ Örgryte 11.95.

kaunis ja Sydämeni laulu. Kuvassa takanvissa
oikealla kuoron johtaja Paavo Helander.

Keihäs: 1) Assar Tulda. Örgryte 86.34, 2)
Olavi Halttunen. Göteborg 54.66, 3) Taisto
Viskari, Göteborg 42.75.

Korkeus: l) Risto Laine. Borås 185, 2)
M. Marttinen. Göteborg 150, 3) Rintala_ Gö
teborg 145.

Pituus: l) Santtu Paakkonen, Degertors
596, 2) Matti Kupari, Göteborg 530, 3)
Lasse Rintala, Göteborg 570.

Köydenveto: i) Mölndai Sport Clubb, 2)Boras-Alingsás. ' '
Lentopallo: Alingaås-Borås kl (erät:

5-10).
Jalkapallo: Mölndal SK-Borasln Suomi

Seura 5-1. jam
TIEDOTUS

Bonnin keaäjnhlisss pidetyissä arpajaisia
sa jäivät seuraaville numeroina langenneet
voitot hakematta: 1) Sarja E, numero 94
(voittoina IA tus. jalaiiisia juomaiaseja), 2)
Sarja J, numero 83 (voittona pöytäliina).
voittajia pyydetään lähettämään arpansa_ ja
nimensä ja osoitteensa Boråsin Inkerin Ker
hon osoitteeseen: Box 55100 Borås 5 (Ruot
si). Lähetämme voitot postissa.
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TILITYS
Inkeriläisten Yhdistys r.y. kesäjuhlasta

0-9. 7. -67 Helsingissä.
'I' u l o t:

Myyty ohjelmia ja juhlamerkkejä mk 2.077Mainostuloja 291Pallokentän tulo 204
Ravintolatnloja:

alaravintola 2125:00
kanttiini 230260

2355:00Ilmoitustuloja 200
Keråtty kuljetusmaksuja 102Kolehti kirkossa 529

Tulot Yhteensä: 5310:60

M e n o t:
Munkkiniemen Yhteiskolun vuokra 550Pallokentän vuokra 1

-- lippujen myynti ja järjmies 00:75
erotuomarit: palkkio 10

Matka- ja pälvärahakuluja 171290
Siikkinauhoja toimitsijoille ja

kansallispuvun vuokra 13:60Ostettu iipputanko 4:50-- kukkia 26
Kauppias Erosen lasku 0013:04
Liha- ja leikkele lasku

Oy Marschan Abzlle 210254
Ostettu ravintolatarpeita 1422272 seppelettä á 40 mk 00Poliisilupa 4:20
Juhlamerkkien ja ohjelmien painatus 20025Majoituskuluja 39654Bussikuljetus 150225Sekalaiset kulut 2:43

Menot yhteensä mk2.08i:07
Tilitetty Inkeriiäisten Yhdistykselle 2337:81

mk5.010:60

Helsingissä elokuun 17 pznä 1067.

Matti Vironmäki Antti Kekki Kerttu Susi

Omaisia ctsitaan
Paavo Juhonpoika Haimi synt. kesäkuus

sa 1900. Kelton Mähnelästä. Pyydetiiän nil
tä, jotka hänestä jotain tietävät, ilmoitta
maan toimitukseemme.

Kirjecnvaihtoa toivotaan
42-vuotias inkeriliiinen poikamies haluaa

yhteyttä inkeriläisiin tyttöihin. Arv. vast.
Porvoon pt. nirnim. Inkeriläinen.
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Inkcriläistcn Sivistyssaatiö
Inkeriläisten Sivistyssäätiö on saanut vas

taanottaa seuraavat lahjoitukset:
tanenAnna Ran 10.Aili Kaarkoski 30.

Mlkko Simpanen 100.t 30.
Uskin sisarukset 100.
Maria Jaarinen. Ruotsi 30.90Matti 1110 50.Liisa Venna 50.
Suio Allanmaa (postimerkkimyynnistä) 320.Nukkearpajaisista 200.Keräys 9. 7. -07 1241,51Simo Sippo 100.
Sampo Vakuutusyhtiö 1.000.
Boråsin matkakassan jäännös 14400

Säätiön hallitus esittää kaikille lahjoit
tajille mitä sydämeilisimmät kiitoksensa.

Paikallisosastojcn toimintaa
Helsingin palkaliisosaston syystoiminta

kausi alkaa. Ensimmäinen tilaisuus on xan
hassa tutussa paikassa Stadionilla 24. 9.
klo 14. Tervetuloa - kuten ennenkin 
suurella joukolla kuulemaan ohjelmaa.
kertoilemaan kesän kuulumisia ja ryyppää
mään kohvii piirakkoin kera.

Johtokunta.

Tampereen palkallisosaston loppuvuoden
toimintaohjelma:

10. 9. klo 14 johtokunnan kokous Rauta
joella.

1. 10. klo 14 ohjelmallinen tilaisuus Ka
levan kirkon seurakuntasalissa.
huoneet N:o 10-11.

. samassa paikassa ja samaan aikaan,

. samassa paikassa ja samaan ai
kaan pikkujoulujuhla itsenäisyys
päivän merkeissä.

PP' I-Il-I un.:

Johtokunta.

Löydctty
Kuka jätti naisten harmaat kaäkäsineet

(verkkoa) Munkkiniemen Yhteiskouluile
inkerlläisten kesäjuhlien aikana? Periä saa
os. ntl Kerttu Susi puh. 482777.



MANNERMAISTA

INIlERIlÄISET JA H E l_ S l N G I S S Ä
INKERIN YSTÄVÄI ravintola

haluamme

p a I v e l I a
Teilä

yksilöllisesli

Tervetuloa restaurant
lallellaiaksi u u 'l' 'I' Auuleen

“*?::ix'äi.m^
VIINIOIKEUDET

avoinna
JOKA PÄIVÄ

09-01
TULKAA TEKIN MAN
NERMAISEEN PIIRIIN!

ASUNTOLUOTTO_ K A B I N E T T E J A!' LOUNAlTA!
SAASTÖPANKKI PÄWÄLUSHÄ,

Pohjoinen Rautatiekatu 11. Helsinki 10 T e r y e t u | o a!
Konservatorion vieressä.Puh. 492875 - 495875 6

PUII. 64 40 81 - 66 73 94



VOLKSWAGEN 1.300

MORRIS MlNl MINOH
- _ 400:...

FIAT 850 Rahaa
”OPEN” ilsollanna
TELEVISIOITA

ym. yhteensä yll 82.000 volrtoa
Syksyn Suurarpajalslssa.

LISÄTULOJA HELPOSTI 
FIYHTYKÄÄ ASIAMIEHEKSEMME! a
Llsätulol ovat varmaan tervetulleita kalkllla (joulukln on lo låhallll).
Saatte 15 'lo myyntlpalkklola rnyydassånno Syksyn Suurarpola.
Oaalllslulta myös aalamlaskllpallulhln. lolsaa arvotaan runsaasti
arllalala palkintoja rnm. lomamatka Espanjaan.
Myynllalka alkaa 15. 10.
TILATKAA ARVAT JO TÄNÄÄN!

SINI Suurarpajaisten jär estä'ät:

SINl Suurarpaiaisten Iäriostäiät:

Inkeriläisten Sivistyssäätiö r.y.

sosiaalityöntekijän; Liitto r.y.

Suomen Raittiusiäriestöien Keskusliitto r.y.

Sllll Suurarpaiaislen valluulellu:

SUURARPA r. y.

Porvoossa 1967 Porvoon Kirjapaino Oy.
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INKERILÅISTEN VIESTI
TOIMITUS: Korkeavuorenkatu 10 A 18 Helsinki 12.

Päätoimittaja:
Matti Vironmäki. puh. 631285.
Toimitussihteeri:
Pirkko Huurto_ puh. 783 660.
Kettutie 4 B Helsinki 80.

K O N T T 0 R I: Aurorankatu 7 A LHelsinki 10.
Postisiirto n:o 30 saa.

T I L A U S H l N T A: mk 6:- vsk. sekä koti- että ulkomaille.
ILMOITUSHINNAT: l/l sivu mk 150:l/2 80:l/4 50:

Iimoitusasioista sovittava puh. 487619.
Tilausasiat ja Osoitteenmuutokset hoitaa
konttori.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERILÅISTEN YHDISTYS
RY.

Kansikuva kertoo:

Yli neljäkymmentä vuotta sitten aloitti Suomesa toimintansa Inkerin ukot-nimi
nen kerho. joka toimii yhä. Kerhoon, johon kutsutaan inkeriläisten asioita harrastavia
miehiä tarpeen mukaan, ovat kuuluneet monet inkeriläisten toiminnassa ansioituneet
henkilöt. jotka jo ovat poissa. Heistä mainittakoon hallitusneuvos Antti Inkinen. opet
tajat Aapo Metiäinen ja Juuso Mustonen. lehtorit Lauri Jaakkimainen ja J. Koivis.
toinen_ yli-insinööri P. Toikka, taiteilija Iisakki Lattu, maisteri K. Tynni ym. Inke
rin ukkojen viime kokous pidettiin 26. 9. 1967 Suomalaisella Klubilla. Läsnä olivat
kuvassa olevat henkilöt (oikealta): johtaja Antti Kekki. teknikko Antti Makara.
kauppaneuvos Oskar Rokkanen, konttofipääilikkö Jussi Vesa, taiousneuvos Martti
Soiva, professori Eino Jumalainen. kapteeni Jukka Tirranen, toimitusjohtaja Väinö
Kekki_ rovasti Matti Vironmäki ja opettaja Eino Virolainen. Puheessaan prof. Eino
Jumalainen kertoi muistelmia kerhon edesmenneistä jäsenistä ja selosti suuntaviivoja,
joiden mukaan tulisi jatkaa toimintaa. Vilkasta keskustelua käytiin Inkerin historian
kirjoittamisesta. mikä tehtävä on Inkeriläisten Sivistysäätiön lähiaikojen tavoitteena.
Yksimielinen näkemys oli. että historia on saatava. että jälkipolvet saisivat tietää, mi
ten suuri kulttuuri- y.m. merkitys ent. Inkerin suomalaisella väestöllä on ollut. Kes
kusteluissa myös tuli esille ajatus, että eri puolille joutuneiiia ent. inkerinsuomalaisiiia
on edelleen oma tärkeä tehtävänsä niissä oloissa, joissa elävät. Ahkeran työn ja roh
kean yrittämisen sekä sivistyselämän ja kirkollisen viljelyn ihmisinä inkeriiäiset
suorittavat joka paikassa sangen merkityksellistä työtä.



Lennart Pinomaa

Kärsimys puhdistaa ja palvelee

Puhe inkcriläisten juhlassa Munkki
niemessä 8. 7. 1967.

Kaikkia kärsiviä ihmisiä askarruttaa
tämä kysymys: Mitä Jumala sallii ta
pahtua? Jumala on käsittämätön teois
saan - näin luonnon maailmassa, jossa
lukemattomat eläinmaailman yksilöt
ovat vain toisten laiien ruokana, - näin
myös ihmiskunnan historiassa. Meille
ci ole tuntematonta, että tälläkin het
kellä suuri osa ihmiskuntaa kärsii. Nuo
kärsimykset ovat suorastaan arvaamat
loman suuret ja käsittämättömät. Kysel
lessämme tällaisen kärsimyksen syitä
emme saa vastausta. Mutta saamme
kyllä tietää, että kärsimys on suuri asia.
Sillä on ihmiselämässä oma tehtävänsä.
Se kirvoittaa irti iostakin. Se puhdistaa
ia kirkastaa. On palion sellaista elä
mässämme, että siihen sopii selitykseksi
iuuri tämä ajatus: Mitä minä nyt teen.
sitä et ymmärrä. Vastedes saat sen tlb
tää. Mutta meidän ihmisten on kovin
vaikeaa alistua tähän. Tahtoisimme saa
da vaivan pois heti tai ainakin tahtoi
slmme tietää, minkä vuoksi se on tullut
kestettäväksemme ia mikä on sen lopul
linen tarkoitus.

Emme ymmärrä sitä, mitä iuuri nyt
tapahtuu. Vastedes se ehkä selviää.
Merkillisesti tämä nähdään Joosefin
historiassa. Veliien kateus ia viha koh
distui häneen. Sen vuoksi hän ioutui
sekä kuoleman vaaraan että oriuuteen.
Hänen vaiheensa vieraalla maalla olivat
perin merkilliset. Kolmessa eri vaihees
sa hänelle uskottiin täysi määräysvalta.

Kerran hän ioutui suorastaan pääminis
terin pai e. Ja aina nämä tehtävät
uskottiin hänelle ilman kontrollia. Hä
nen saavuttamansa luottamus oli niin
suuri. Kaikki tämä puhuu siitä, että ih
mistä alennetaan ia ylennetään merkil
listen iohdatusten mukaan. Jumala nöy
ryyttää ja korottaa oman viisaan tahton
sa mukaan. Tässä tapauksessa tämän
iohdatuksen tarkoituksena oli pelastaa
nälkäkuolemasta palion ihmisiä - mm.
Jaaltobin suku. Joosefin elämänvaiheet
ovat eräänä renkaana todistamassa siitä,
kuinka Jumala lupausten antaiana on
uskollinen.

Jumala on mukana siinä, mitä tapah
tuu, mutta hänen vaikutuksensa ei kui
tenkaan ole samaa kuin itse tapahtumat.
Hän ei samastu itse tapahtumiin. Tämä
voi tuntua arvoitukselliselta, mutta
män selvemmin tätä merkillistä. asiaa

tuskin voi ilmaista. _Lumalan vaikutusei samastu historian y sityisten tapaus
ten kanssa siksi, että näissä tapahtu
missa aina on mukana ihmisen panos.
Ne eivät ole kauttaaltaan iumalallisia.
Ihmisten ylpeys, uitseriittävyys, kunnian
ia rikkauden tavoittelu sekä nautinnon
halu sanelevat aina suuressa määrin hei
dän ratkaisuiaan. Tästä syystä Juma
lan vaikutus ei pääse toteutumaan aian
tapahtumissa. Meidän on pakko todeta,
että synti kuuluu tämän maailman kul

uun - ei ainoastaan niin sanoaksem
me maailman tapahtumien kuteisiin
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vaan myös niiden loimiin. Synti juok
see koko ajan mukana siinä, mitä tapah
tuu. Tätä ei kuitenkaan pidä kåittää
siten, ikään kuin jumala tarvitsisi syn
tiä tämän maailman koneiston käynnis
sä pitämiseksi. Tämä ajatus on pikem
minkin ymmärrettävä siten, että me ih
miset emme kykene saamaan syntiä ko
konaan pois tämän maailman järjes
tyksistä vaikka kuinka sitä yrittäisim
me. Se on pureutunut liian syvälti kaik
keen, mitä teemme ia toimitamme, suun
nittelemme ja ajattelemme.

Tästä johtuu se, että aina joudumme
pettymään optimistisessa edistysuskos
samme. Me luulemme parantavamme
tämän maailman olosuhteet lähes ihan
teelliselle tasolle tekniikallamme, ope
tuslaitokscllamme ja huoltojärjestelmil
lämme. Kaiken pohjana on taikasana
demokratia. Kaunistelematon todelli
suus osoittaa kuitenkin, että mikään
valtiollinen järjestelmä ei ole lopullinen
eikä lähestulkoonkaan täydellinen. De
mokratiaa ei koskaan voida toteuttaa
sataproscnttisesti, sillä kaikki eivät voi
osallistua päättämään asioista. Loppu
jen lopuksi hyvin harvat voivat osallis
tua varsinaisten ratkaisujen tekoon.
Siksi jokaisessa demokraattisessa järjes
telmässä ollaan kasvokkain diktatuurin
kanssa - ellemme sanoisi, että ollaan
kasvokkain elämän kovien tosiasioiden
kanssa, siis asioiden ja tilanteiden, joita
emme pysty muuttamaan.

Sama tilanne kertautuu sitten muil
lakin aloilla, joita pidämme valoisan
tulevaisuuden uskomme tukipilareina.
Tekniikka, joka sanomattoman paljos
sa palvelee meitä ja o ottaa elintaso
amme, uhkaa kääntyä meitä vastaan ja
tuhota meidät. Opetuslaitoksemme ei
voi sivistää koko kansaa, koska kansan
lahjakkuus ei reunasta reunaan tee sitä
mahdolliseksi ja koska pelkkä tiedon
jakaminen ei koskaan riitä. Ihmisen si
vistys on niin oleellisilta osin muuta
kuin oppia ja tietoa. Tämä on vain pin
takiiltoa, jos sydämen si-vistys puuttuu.
Ja vihdoin huolojärjestelmämme - niin
4

välttämättömiä ja korvaamattomia
kuin ne ovatkin - eivät sisnänsä luo
onnellisia ja tyytyväisiä ihmisiä, sillä
näissä asioissa tämä sääntö on voimas
sa: Rakkaus sieluun on rakkauden sie
lu. Tämän eräs viisas nainen on kerran
todennut. Paraskin avustusjärjestelmä
aiheuttaa kateutta ja katkeruutta, ellei
ihminen opi antamaan kunniaa ja kiit
tämään kaiken hyvän Antajaa. Niin
kauan kuin kaikki ajatuksemme ja ar
viointimme liikkuvat vain ihmisten ta
solla ja näkyvyyden kehässä, emme voi
luoda tyytyväisyyttä tähän elämään.
Sitä varten tarvitaan toinen näkökul
ma. Ilman jumalaa ollaan joka tapauk
sessa ilman toivoa ja ilman iloa. Hän
on meidän rauhamme ja meidän toi
vomme.

Länsimainen kulttuuri on syntynyt ja
kehittynyt niin sanoaksemme kirkon
varjossa. Nyt luullaan, ettei kirkkoa
enää tarvita. Käymättä tähän asiaan
sen syvemmin sanottakoon vain, että
edistysoptimismi, jossa iäisyysnäköalat
syrjäytetään, on tällä vuosisadalla jo
kokenut kaksi pahaa kolahdusta, kun
kaksi suursotaa on kylvänyt hävitystä
ympärilleen. Kolmatta sellaista pelätään
parhaillaan.

Meitä askarruttaa kysymys kärsi
myksestä. Sydämemme kysyy yhä
uudestaan: Miksi - ja miksi? Uusi tes
tamentti ei anna meille järjellistä seli
tystä. Jeesus ei sano, miksi kärsimystä
on ja miksi sitä pitää olla, mutta sekä
Pyhä Sana että elämänkulku osoittavat
meille pitkin matkaa, että synti on kär
simyksen syvin syy. Jeesus meni kärsi
myksen alle ja kantoi sen meidän puo
lestamme ja meidän hyväksemme. Hän
kirkasti sen ja hänen askelissaan tuhan
net ja taas tuhannet ovat jaksaneet kär
simyksen kantaa. Tämä rohkaisee mei
täkin tänään. Se on omiaan kohotta
maan katseemme Elämän Herraan. Hän
on meidän rauhamme, elämämme ja toi
vomme. Hänen turvissamme isämme ja
äitimme jaksoivat kantaa elämänsä taa
kan. Niin jaksamme mekin.



KUNNIANOSOITUS
R. LAURIKKALAN

HAUDALLA
Turun Inkeriläiset teki retken Pyhäran

taan rovasti J. Laurikkalan haudaiie 6. pnä
elokuuta. Sateisesta säästä huolimatta mat
kalle lilhtijöltä oli paljon.

Matkalla oli yilätyksiäkin. Ensimmäinen
yllätys oli se. että meidän orna pappimme
Vilho Mustonen nousi saarnastuoliin ja al
koi lukea päivän tekstiä. ja toinen yllätys
oli meille. kun Pyhärannan kirkkoherra
rovasti Teuvo Innala asteli keskelle kirkon
lattiaa ja toivotti Turun lnkeriläiset terve
tulleiksi Pyhärantaan ja seurakuntalaisille
selitti syyn. minkä vuoksi puhuja oli muut
iunui. Nyt puhui Turun Inkerilälsten oma
pappL Inkerin poika. ja lopuksi ilmoitti.
että jumalanpalveluksessa koottu kolahti tu
lee Turun lnkeriläisten matkakustannuk
sien peittämiseksi.

Kun sade ja myrsky vain yityi, niin muis.
totiiaisuus pidettiin kirkossa. Alettiin ro
vastin saarnavirrellä 301. Sen jälkeen pas
tori Vilho Mustonen piti muistopuheen. Pu
huessaan hän kauniilla tavalla muisteli ro
vastimme hedelmällistä työtä inkeriläisten
hyväksi. Sen jälkeen siirryttiin muistomer
kille. missä laskettiin kaunis seppele kun
nianosoitukseksi inkeriläisten sielunpaime
nelle.

Tilaisuuden päätyttyä rovastin syntymä
talon nykyiset omistajat Annikki ja Paavo
Kami ilmoittivat. että kaikki olivat terve
tulleita Iaurikkalaan kirkkokahvilie. Ro
vasti Innalakin saapui tilaisuuteen ja pi
iämiisään puheessa kosketteli rovastl Lau
rikkalan työtä vaikeisa olosuhteissa Inke
rissä. Puheen jälkeen laulettiin muutama
virsi ja loppusanat sanoi pastori Mustonen
ja iditti isäntäväkeä tarjoilusta ja lämpi
mästä vaataanotosta heidän kodissaan.

Kotlmatkaliakin tunnelma oli korkealla.
vaikka tuuli ja sade hakkasivat auton ik
kunoita uhkaavasti. Lausumme sydämelliset
kiitoksemme Laurikkalan isäntäväelle ja
Pyhärannan seurakunnaile ja kaikille mu
kana olleille.

Mukana ollut

AMBOMAALLE v. 1970
Boråsin matkalla oli matkakumppaninam

me erittäin miellyttävä Ambomaan poika
pastori Krista! Shuuya. Hän kertoi, että
1970 vietetään Ambomaalla suurta juhlaa
-juhlaa. joka koskettaa läheisesti jokaista
inkerilälstä - sillä tuolloin tulee kulu
neeksi tasan 100 vuotta, kun lähetystyö
ambolalsten keskuudessa aloitettiin.

Kun tämän työn alkuunpanijoitten jou
kossa oli inkeriläisen maaorjan poika toh
tori Martti Rautanen_ niin matkalla olleit
ten keskuudesa heräsi ajatus: Lähdetään
Ambomaan juhliin.

Alussa ajatus tuntui aivan mahdottomal
ta. mutta kun asiaa tarkemmin pohdittiin.
niin onhan se mahdollisuuksien rajoissa.
Karkea arviointi osoitti - myöhemmin se
tarkistettiin - että jos saamme matkalle
BG henkilöä. t.s. yhden lentokoneellisen.
niin matkan voi suorittaa n. 1.000 mkzlla
henkilöä kohti. Heti joku hihkaisi: Nyt
säästetään markka päivässä, niin lähtöhet
kellä on summa koossa.

Ehdotus sai suurta vastakaikua. Kun
Ruotsin inkeriläiset kuulivat asiasta, niin
heiståkln moni innostui, ja kun muutama
suomenmuoakkoinen kuuli asiasta, niin tun
tui siitäkin taholta olevan halukkaita.

Hinta on laskettu tämän päivän hintojen
mukaan, mutta kolmen vuoden kuluttua se
saattaa olla paljon halvempi. sillä lentolii
kenne jatkuvasti kehittyy ja hinnat laske
vat. Tänään matka vaatisi 16 tunnin istu
misen koneessa. 'mutta kolmen vuoden
kuluttua - mää ja tiijä-vaik lennettäis
tunnis. Hyvin monen kodissa jo nyt ki
lahtaa markka päivässä Ambomaan säästö
lippaaseen. Matkasta näyttää muodostuvan
tosi ja hartaasti toivoo pastori Krlstof
Shuuya.

Kuvitelkaa. Inkerln poika aloittaa 100
vuotta sitten Ambomaaila suurtyönsä. Jos
kaikki käy hyvin, niin hänen 100-vuotis
juhlassaan on läsnä Ambomaalla lentoko
neellinen inkerlläisiä juhlaa kunnioittamas
saan jakun tämä' joukko vielä siellä kaja
uttaa Rantasen lauluja ambokielellä, niin
silloin voi sanoa: Ihmeiten aika ei ole
ohi.

Väinö Pletaar

Seurakuntien tervehdys:
Aiiamainitut Suomen ev.lut. seurakunnat tervehtivät inkeriläissyntyisiä jäse
niään ja kaikkia lehtemme lukijoita:

Hyvinkään seurakunta
Hämeenlinnan seurakunta
Kotkan seurakunnat

Vaasan suomal. seurakunta

Turun seurakunnat
Lahden seurakunnat
Oulun seuralnmnat



SULO HALTSONEN

ELETTIINPÄ ENNENKIN
INKEBINMAAN VAIBEITA IMO-LUVULLA

(Juhlaesitelmä Helsingissä 9. 7. 1967)

Vuonna 1642 ilmestyi ensimmäinen suo
malainen Raamattu. joka nykyisin on mo
nen kodin kaunistus ja arvokas muisto
merkki, sillä siitä on otettu näköis
palnos. Sen nimilehden jälkeen seu
raa kuningatar Kristiinan koko sivun
täyttävä vaskipiirros. Tämä kuuluisa nai
nen oli tällöin mahtavan Ruotsin hallitsija,
ja hänet on kuvattu seisomassa vaitikka
toisessa ja vluhka toisessa kädessä. Alla
on teksti: Christina Jumalan armoat luod
:ln ja Wendein walittu Drotinsl ja Peri
turstinna auuriiurstinna Suomenmaaila.
Herttninna Wiroin ja Carelein maalla Frö
Iina [nurin maalla etc. Tarkemmin piir
rosta tarkasteltaessa huomaa sitä reunus
tavan Ruotsin-Suomen valtakunnan kaik
kien maakuntien vaakunat, ja ylhäällä oi
kealla on Karjalan vaakuna ja sen alla
Inkerin vaakuna, joka kuvaa Nevajoen
kummankin puolen muureja.

Tämä kaunis kuva johtaa minut kerto
maan Inkerin elämästä 1600-luvulla. joka
on tosin kaukaista vuosisataa. mutta mo
nessa suhteessa mielenkiintoista värikkyy
dessään ja omalaatuisuudessaan.

Uudesta suurikokoisesta Raamatusta voi
si mainita. että sen painos oli vallan 1200
kappaletta_ josta 40 lähetettiin Inkerin
maalle. Useat niistä säilyivät kirkkojem
me alttareilla miltei nykypäiviin. niinpä
sellainen oli Tyrön kirkossa.

1600-luvulla Inkerissä oli joukko luteri
laisia klrkkoja. Ensimmäiset papit olivat
sotapappeja, ja heidän seurakuntansa jä
seninä olivat linnojen suomalaisen ja ruot
salaisen varusväen henkilöt. Vuonna 16%
Kustaa Aadolf määräsi Inkerinmaan jaet
vaksi luterilaisiin kirkkopitåjiin, ja tämä
jako tapahtui vanhan pogostajaon perus
teella.

1640-luvulla oli kaupunki- ja linnaseura
kuntia useita: Narva_ Vaske-Narva. Jaa
ma. Iivananlinna, Nevanlinna, Kaprio ja
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Pähkinälinna - kaikki tunnettuja keskus
paikkoja. Keskeisin kauppapaikka Nevanlin
na oli perustettu Nevan ja Ohdon yhtymä
kohtaan, eversti Lindved I-.iåstesko raken
nutti sinne 1611 iinnoituksen. Nevanlinna
sai 1642 tapulikaupungin oikeudet, se sai
oikeuden lähettää laivojaan merelle ja ot
taa ulkomaan aluksia satamaansa. Nevan
linna harjoitti lähinnä tervan ja Viljan
kauppaa. Kaupungilla oli monet vaiheensa.
se ryöstettiin 1656 ja lopulta 1703 hävitet
tiin. Lähellä sitä - inkeriläiskylien paikal
le - samana vuonna Pietari I perusti val
takuntansa pääkaupungin.

Jo 1500-luvun lopulla oli syntynyt Kap
rion seurakunta_ joila oli kaksi kappelia:
Elevaa ja Kiopitsa (Hevaa oli viime vuo
sisadalla kuuluisa runolaulajistaan, Kiopit
sa taas Kaprion lähettyvillä). V. 1611 pe
rustettiin Lempaaia, jonka nimenä oli Kui
vasi. seuraavalta vuosikymmeneitä olivat
peräisin Inkere. Korpiselkä (eli Toksova)
ja Keitto. Länsi-Inkerin kirkoista Molos
kovitsa oli vanhimpia, sen kivikirkko oli
rakennettu jo 1632. mahdollisesti se edel
leenkin seisoo paikallaan. Lukuisten Inke
rin suomalaisten seurakuntien 300-vuotis
juhlia olisi voitu viettää tällä vuosisadalla.
jos niiden historiaa olisi tutkittu ja niiden
ikää muistettu.

Juuri 1600-luvulla luterilaisen kirkon toi
minta pantiin alulle ja se kehittyi erikoi
sissa olosuhteissa ja tuotti tuloksia: verta
uskohtia voi löytää Suomen kirkon histo
riasta. Luterilaiauus rynnisti ja valtasi
alaa. Se ei taistellut vain vääräuskoisla,
siis kreikkalaiskatoiisten uskonnon saanei
den vatjaiaisten ja inkeroisten maailman
katsomusta vastaan. vaan piti omasa ka
kuudessaan ankaraa järjestystä. Raippa
vitsat, jalkopuu, vesi-ieipä-rangaistultset
kuuluivat sen omaksumaan lujaan kasva
tuskäsitykseen.



Kansan elämästä on säilynyt vain vähän
tietoja. ja ne olivat yleensä negatiivisia.
V kansan juoppous näyttää olleen
yleinen, se oli pahe elämän jokapäiväisyy
dessä eikä se lain mukaan ollutkaan pahe,
saati sitten rikos. Mutta kirkoisa ja kä
räjñtuvissa juoppoutta ei siedetty, vaikka
kapakoita oli syntynyt paljon, varsinkin
kirkkojen lähettyville.

Juopumuksen seuraukset näyttävät olleen
surkuhupaisia. Mölkönmiien kapakasta
muuan Paavali Sikanen tuli eräänä ruko
uspáivänä 1888 juovuspäissään Tuutarin
kirkkoon. [jossa tapasi riitakumppaninsa
Juonas Bortanan ja iski häntä kasvoihin
useita kertoja. Asiaa käräjöitäessä Sikanen
tuomittiin tekemään 8 työpäivää kirkon
hyväksi, juopumuksesta annettiin sakkoa
8 iaalaria ja kipurahoina piti Horttanan
Juonakselie antaa 3 taalaria.

Kirkolla oli tuomiovaitaa, ylimpänä toi
mi konsistori. Ja rikoksia vuosisadal
la oli moninaisia. Kansan saatettiin ran
gaisia jumalanpilkasta. taianteosta. väki
juomien kaupasta saaman aikana tai kir
konmäeliä, vääränvaian teosta, murhista.
aviorikoksista. toisten henkilöiden oleske
iulupien (passien) käytöstä. Paikailisen
kuvernöörin määräämä rangaistus uiottui
ennen muuta venäläisten tekemiin rikok
siin

Kirkkojen rakentaminen ja kunnossapito
kuului seurakunnalle. Usein kirkot olivat
pieniä, rakennuspuita oli läheisissä metsis
ä, oikikatto oli tavallinen. Keltossa kirk
koherra Johan Limatiuksen aikana kirkko
oli täysin ränsistynyt, sen katto vuoti ja
niin 1899 talonpojat itse yrittivät korjata
kirkon. vaikka olivat köyhiä. Kirkko oli
silloiselle kansalle läheinen ja rakas. Si
vumennen mainittakoon, että jumalanpal
velukset alkoivat kesäisin jo kahdeksalta.
talvella tuntia myöhemmin. Ja joka kirk
koon hankittua kello. joka soitoilaan tie
doiti samoista kirkolilslsta tapahtumista

'n nylryisinkin. Kello hankittiin tavalli
sesti yhteisesti kootulla viljalla, joka sil

in rahan vähyyden aikana oli erinomai
arvonmitta.

Myös sen ajan vailashenkilöt kävivät

säännöllisesti kirkossa_ kuten kirkkokuri
vaati. Jalkapuuta inkeriiäisklrkossa pelät
tiin, sillä nöyryytettiin uppiniskaisia ja lu
kuhaiuttomia. Aviokäskyä rikkoneet sovit
tivat myös siinä Kun vaimoiset
ihmiset tavaliisissa oloissa kulkivat valkoi
nen huntu päässä, niin jalkapuussa vaike
roivliie naisille pantiin päähän punainen
vaatekaistale merkiksi siitä, että tehty
synti oli veripunainen.

Penkkijko oll kirkossa usein tarkoin
määritelty. Niinpä Narvan kirkossa eräänä
sunnuntaina 1885 syntyi tappelu ja tukka
nuottasiila riehuminen_ jonka aiheutti rnuu
an Nikolain vaimo. Hän tunkeutui penk
kiin, jossa istuivat Baithasar Schranln
leski. nuoremman Schranin vaimo sekä
Catherina Lucia Schröders. Kaikki näitä
hyvin arvokkaita rouvashenkilöitä sako

tettiin. kutakin 40 markaila.
Lukutaito kansan keskuudessa oli tällöin

vähäinen. Kirjojen puute teki pappienkin
tletopiirin riittämättömäksi. Mutta käsityk
seni on, että huolimatta huomattavasta
luokkaerosta kansa oli lähellä pappejaan,
noudatti heidän ohjeitan ja käskyjään ja
sen keskuuteen juurtuivat kirkon opit ai
nakin osittain. Mutta toisaalta kansan hen
kisestä tasosta antavat valaisevan kuvan
noitia vastaan nostetut oikeudenkäynnit,
jotka saattoivat päättyä noitien eläväitä
polttamiseen.

Rangaistukset olivat ankarat ja uskon
nonaslat olivat voimakkaita tekijöitä kai
kessa elämässä. Kreikkaiaiskatolinen ja iu
terilainen usko kamppailivat keskenään ja
Ruotsin viranomaiset olivat tietysti luteri
laisuuden edistäjiä. ennen muita kirkon
palvelijat.

Vatjalaiset ja lnkeroiset pakenivat suu
rin laumoln kotiseuduiltaan ja asettuivat
Venäjälle, jossa löysivät turvapaikkoja. Ja
suomalaista väestöä saapui Suomesta käsin
Inkerinmaaile.

Tunnettu kirkon päämies piispa Juhana
Gezelius nuorempi toimiessaan Narvassa
seurakuntien korkeimpana esimiehenä su
perintendenttinä julkaisi 1886 kreikkniais
katolisiile Uskollisen manauksen, kierto

KÅÅNNA
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kirjelmän. jonka tarkoituksena oli luteri
laisuuden vahvistaminen Inkerissä. Kuvaa
vaa ajan ololile on. että hän sanoo siinä:

Muutamat Ingerln Tolonpojat ovat jul
kisesti 2 Wuottn sitten sanoneet enimmän
oan Wenäján Papelsta enin tänne tulevat
olewan Bewoiaen Woreaat/ja ne Papit We
näläisten seos/jotka jotain ymmärtävät aa
nowat jilliens/että lngerlkot owat nljnenin
Paeanat. Usein Wooden käyvät samat tai
tamattomat Papit ymhärins teidän tykönän

heidän Säckiäns usein täyty tei
dän tolmitta heille heidän Prasmeeklns
Oiueila Ja palan Wijnalla: he ottawat eoh
ta Maxon eosea he rlstiwät/wlhkiwät tale
ka kantavat/mick: ett te ylitäwät Sa

Ja Gezelius tähdentää: Inkerin kansalle
on onni nauttia evankeliumin uskon ope
tusta teidän omalla kielellä, suomen ni
mittäin. Gezellus suoritti lnkerissä tärkeän
kirkollisen työn: hän jakoi vaikeahoitoisla
seurakuntia, lisäsi jumalanpalveluksia ja
pappeja. tuki vaatimatonta koululaltosta,
teki pitkiä tarkastusmatkoja ja valvoi vuo
den 1686 kirkkolain pohjalla järjestystä.
Ja kun samana vuonna vallitsi suuri nä
länhätä_ hän huolehti siitä, että 22000 hen
kilüä sai elintarpeita.

Gezeliuksen käännytystyö näyttää tuotta
neen tuloksia. sillä hänen oman tiedonan
tonsa mukaan 3000 perhettä oli liittynyt
luterilaisen kirkon yhteyteen ja vieläpä
eräät vatjalaiset ja inkeroiset olivat omak
suneet luterilaisen opin.

Ruotsin vallan aikana Suomen silloinen
sivistys levisi Inkeriin välittömästi. Lukui
sat virkamiehet ja erilaiset toimihenkilöt
kulkivat Suomen ja Inkerin maakunnan
välillä. Monissa erilaisissa asioissa suoma
laiset joutuivat Inkerlin. Niinpä sanakir
jan tekijä, isänmaanystävä Turun piispa
Daniel Juslenius toimi aikoinaan (1696)
kotiopettajana Kapriossa. Varmaankin In
kerissä oleskelun aikaa muistellen hän on
sanakirjansa alkupuheessa maininnut: Lii
vin, viron ja Inkerin kielet ovat ainoastaan
murteita_ ja ne ilmeiset suomalaista alku
perää, vaikka eroavatkin enemmän tai vä
hemmän toisistaan.
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1600-luvulla käytettiin vielä porvari- ja
aatelispiireissä myös lnkerissä yleisesti
suomen kieltä. Niinpä Nevaniinnasta kotoi
sin oleva Mattias Österman sepitti muisto
runon Ajattele ihmisparka kuin sun päi
väs poies karkaa (1890). Runoniekasta tu
ii sittemmin Tääkelln (Spankkova) kappa
lainen ja Nevanllnnan koulun rehtori.

Aikakauden etevln hengellinen runotuo
te oli Iloiaulu Jeesuksesta, joka saavutti
harvinaisen menestyksen. Siitä otettiin
kaikkiaan 16 painosta ja sen tekijä Mattias
Salamnius toimi Nevanlinnan seurakunnan
apuiaispappina vuosina 1680-84 ja sen jäl
keen Kupanitsan kappalaisena. Ilmeisesti
mainittu vanhalla runomitalla sepitetty ru
noelma on syntynyt Inkerissä. misä van
hat virret olivat kansan keskuudessa ylei
siä. Salamnlus näyttää tunteneen tuota elä
vää suomalaista kansanrunoutta, koska pu
huessaan Pliatuksen ja Herodeksen ystä
vyydestä hän lausuu: Kettu koiralle su
kua. korppi haukan heimolainen. Kuvali
lessaan huutaa vartioivien sotilaiden lah
justen ottamista hän lisää: Kulta kuikku
hun takistui, huokureikäbän hopia.

Silloin kun Juhana Gezelius toimi Inke
rin kirkon esimiehenä_ totesi hän Inkerin
ja Käkisaimen läänin alueella olevan run
saasti sellaisia perheitä_ joissa oli 12, 15.
18. 20 ja enemmänkin jäseniä tai sielua,
niinkuin hän kirjelmässään 1684 mainitsee.
Luulen tässä olevan puhetta ennen kaik
kea Karjalan kannaksen väestöstä. mutta
se pitänee paikkansa myös Inkerinmaan
oloja tarkasteltaessa. Kolmisensataa vuotta
sitten Inkerlin muutti suomalaisia ja usein
jonkin yksinäisen talon ympärille muodos
tui kylä, suurkyiä, jonka asukkaat olivat
usein sukua toisilleen. Nimenomaan karja
lainen suurperhe edisti perinteiden siirty
mistä sukupolvelta seuraavalle.

Inkerin kohtaloista puhuttaessa ei unoh
deta mainita, että se on ollut runon maata.
Juuri suurperheet ovat taiiettaneet ja edis
täneet vanhaa. kuulua laulutaitoa. Tietysti
on pidettävä mielessä_ että vain runontai
toiset yksilöt ovat laulunsa osanneet_ he
ovat siirtäneet ne nuoremmille lahjakkail



le. Mutta myös yhteiselämä, juhlat ja per
he-elämiin monet tapahtumat ovat suosineet
kansanrunoa. Jos kuviteliaan. että jotkut
yksinään elelevät ovat lauluJlaan itseään
virlcistäneet_ on toisaalta taas pidettävä
mielemä, että Inkerin häätapoihin vielä
muutamia vuosikymmeniä sitten kuuluivat
värikkäät ja monitaitteiset häiivirret. joi
ta esitettiin pitkien juhlamenojen kulues
sa. usein kahtena, kolrnenaldn päivänä.
Niissä lauluisa oli iloa, kerskailua. huu
moria. morsiamen neuvontaa_ vakavuutta
ja rohkaiaua.

Mutta syrjäseuduilla_ mihin vieras sivis
tys ei sanottavasti ollut päässyt tunkeutu
maan ja missä elettiin alkuperäisessä luon
nontilasa suuria onnenoaia vaatimatta.
esiintyi kodlntunne mitä voimakkaimpana.
Kansanihmlnen on laululla keventänyt ala
kuloista ja suruisaa mieltään ja päätynyt
silloin laulamaan niitä lauluja_ jotka hän
oli oppinut vanhemmilta ihmisiltä tai ikä
tovereiltaan.

Mielenkiintoinen on selvitettäväksi, vaik
kei sitä oikeastaan voida tehdä, mitä In
kerin kansa tällöin lauloi. Lauluperintöä
oli tietysti maakunnassa ehkä runsaastikin
vatjalaisten ja inkeroisten parissa_ oli omaa
perua, oli varmasti muualta tullutta. Viro
ja Suomi olivat antajan asemassa. myös
ottajan_ Inkeri oli osittain tallettaja. Vat
jalaisllla on ollut omaa kansanrunoutta, in
keroisiila erittäin runsaasti ja uudet tulok
kaat ovat tuoneet tullessaan omaansa.

Jatkuu SCUTBEVBSSG numerossa

Niittäjän iltalaulu
Jo nyt illakko tuleepi,
hämärikkö heutuaapi.
lllakko minun isoni.
hämiirlkkö veljyeni.
yö synkkä sisarueni,
kaste karkea emoni.

(Inkerin-Vi ron runoalue)

Ruotsin puolelta
MUISTELMAKERTO
MUKSET TALTEEN

Kuten tämän lehden heinä-elokuun nu
merossa on selostettu. on Ruotsissa toimi
valnkerin Suomalaisten Keskusliitto pan
nut alulle muistelmakertomuksien taiteen
keräämisen. Onhan meiliä jokaisella jotain
kerrottavaa, emmekä luule aineistosta LIE
van puutetta.

Nyt ovat syksyn ja talven pitkät illat
käytettävissä. Niinkuin ennen mentiin naa
puriin istumaan hämärikköä, voimme nyt
kynää ja paperia käyttämällä kertoellu
hauskoja sekä vähemmän hauskoja kerto
muksia elämämme poiuilta. kertomusten ei
tarvitse olla pitkiä. Emme aseta kieliopilii
sia vaatimuksia. Todellisuuden puitteissa
pysymistä pidämme tärkeämpänä. Tavoit
teena on julkaisu kertomuskokoelman muo
dosa. Mutta myös sellaiset muistelmat.
joita ei ole tarkoitus julkaista. on saatava
paperille -ja talteen. Niiden arvo nousee
ajan kuluessa.

Lähempiä ohjeita tarvittaessa voitte ot
taa yhteyttä ailekirjoittaneeseen osoitteella:
Agnegatan 12 C. Västerås. puhelin 021_
118 091.

Turhaa viivytteiyä välttääksemme rajoi
tamme ajan. Kertomusten on oltava valmii
ta l. pnä huhtikuuta v. 1968. Parhaat pai
kitaan.

Henrik Toikka

TIEDOTUS
Örebrossa Hjärstan kirkossa py

häipäivänä 4-5. ll. 67 vietetään vainajien
muistojuhlaa. Juhla aloitetaan seppeleen
laskulla muistokivelle klo 15.00 4. ll. 67.
Sen jälkeen seurat. kirkon kellarissa. sekä
kahvitarjoiiua.

Sunnuntaina 5. ll. klo 9.00 juhlajumalan
palvelus ja ehtoolllsen vietto. .iuhlapuhuji
na krha K. Aberg ym. Yösijat perheissä.

Kaikki juhlavieraat läheltä ja kaukaa
lausutaan sydämellisesti tervetulleiksi.

ISKm johtokunnan puolesta
A. Halttunen

puh. 019/1146 214



RIVIT HARVENEVAT
Gustaf Eevert
Mesiäincn

Virosta on saapunut tieto. että Gustaf
Eevert Mesiäinen kuoli siellä 9. 6. 1967 ja
saatettiin Eestinmaan rnultaan Liivan kai
miston mäntyjen alle.

Gustaf Eevert Mesläisen. musiikinopetu
jan. säveltäjän. kuoronjohtajan ja musiik
kikirjaiiijan, sukujuuret olivat Sisä-Suo
mesta. Mikkelin kihiakunnasta. Täältä hä
nen vanhempansa siirtyivät Inkerinmaalle.
jossa G. E. Mesiäinen syntyi Hietamäen
Paukkalassa 23. G. 1896. Hän tuli Kaippa
nan seminaariin v. 1904 ja sai v. 1909 sekä
opettajan että kanttori-urkurin pätevyyden.
Kansakoulunopetiajana hän toimi Hieta
mäen Annamoisiossa 1908-10 ja vzsta 1910
Tuutarin Järveläisissä toimien samalla
Ohan lauluseuran johtajana ja Tuutarin
palokunnan sihteerinä. Hän oli vuoden ajan
myös Inkerin kansanopiston opettajana ja
jonkin aikaa Kolppanan seminaarin musii
kinlehtorina sekä musiikin opettajana Pie
tarin Suomalaisessa oppikoulussa.

V. 1920 G. E. Mesläinen siirtyi Viroon.
johon hän jäi pysyvästi ja jossa hän suo
ritti monipuolisen elämäntyönsä musiikin
ja musiikkikasvatuksen alalla. Vuosina 1920
-23 hän toimi Tallinnan kouluissa laulun
opettajana ja johti nuorisoyhdlstys Solhdun
lapsikuoroa. nuorisoyhdistys Koiton ja
Kaarli-Lauluseltsin sekakuoroa. G. E. Me
siäisen menestyksellinen työ herätti Tallin
nassa huomiota. ja hänestä tuli Rakveren
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opettajaseminaarin musiikinopettaja. Rakve
ressa hän toimi vuodesta 1923 vuoteen l932.
seminaarin sulkemiseen asti. Seminaarissa
hän kasvatti suuren joukon nuoria kuoron
johtajia. niin että ennen pitkää Virumaan
maakunta oli täynnä kuoronjohtajia. jotka
olivat Mesiälsen oppilaita. Taitavana ja
asiantuntevana kuoronjohtajana hän johti
Rakveren Laulumiehiä, oli kuorojen yleis
johtajana kaikilla Rakveren koulujen lau
lupäiviliä ja monilla laulupäivillä Viru
maan eri paikkakunnilla. - V. 1932 Me
siäinen aloitti jälleen työnsä Tallinnan kou.
iuissa.

G. E. Mesiäinen oli innokas uusien teiden
eisijä koulujen laulunopetuksessa. Jo vuo
desta 1920 lähtien hän alkoi noudattaa
uutta menetelmää. jossa perussävelenä on
do. Hän käänsi ja sovelsl Viron kouluille Ak
sel Tornuddin kirjan Kansakoulun laulu
oppi (painettu 1913 Porvoossa). joka niin
ikään perustui uuteen metodiin. Myöhem
min hän käänsi ja mukaili Sortavalan se
minaarin musiikinopettajan Vilho Siukosen
kirjan Laulunopetus (l93l). Hänen omista
teoksistaan on mainittava metodinen käsi
kirja Laulmine algkoolis 1 ja II (Kansa
koulun iaulunopetus), painettu 1924-25.

Mesiäinen vironsi Heikki Kleme
tin Kuorolauiun oppaan. Tämän lisäksi G.
E. Mesiäinen on kirjoittanut musiikklkasva
tuksen alalta monia artikkeleita, jotka ovat



INNOITTA VA
LAHJOITUS

Sivistyssäätiö on saanut vastaanottaa in
noittavan lahjoituksen. Inkeri-Kerho Bo
råsista lähetti kesäjuhlien tuotosta Säätiöiie
m kr. 81. jotka muutettuina Suomen ra
haksi kartuttivat Säätiön varoja 478.59 mar
kalle.

Tämä on mitä suurenmoisin osoitus hei
momme yksimielisyydestä. Tällä teolla Bo
rlsin kesäjuhlien tarmokkaat nuoret tahto
vat osoittaa. että he ovat kiinteästi mukana
kahden suuren aikaansaamisessa. He osoit
tavat ymmärtävänsä. että lnkerlkoti on ole
va koko hsimomme yhteinen koti ja Inke
rln historiaa kaivataan jokaisen inkerllälsen
Hrjahyllyyn. Tekonne antaa meille kaikille
uutta pontta tietäessämme. että työmme on
koko heimomme yhteinen työ. Nyt juuri
työintoa tarvitsemme. sillä ovathan edes
sämme suurtalkoot - SINIARPAJAISEM
IE.

Vielä kerran suurkiitos Kostjumaia.
inkeriiäisten Sivistysäätiö
Väinö Kekki Maija Vironmäki

ilmestyneet virolaisessa Muusikalehdessä
ja monissa muissa aikakauslehdissä. Hän
toimi myös opettajana monilla opettajien
musiikkikursseilla.

Uusien opeiustapojen uranuurtajana ja ie
vittäjänä G. E. Mesiäinen on ollut aktiivi
simpia musiikkimiehiä Virossa. ja hänen ni
mensä on jäänyt liihtemättömästi Viron
huoroiaulun aikakirjoihin. Säveltäjänä hän
loi joukon lasteniauluja ja muutamia seka
kuorolauiuja.

Virossa julkaistussa muistokirjoituksessa
G. E Mesiäistä luonnehdltaan temperamen
likkaaltsi. ievottomaksi. aina uutta etsiväk
si persoonallisuudeksi. työssään rehellisek
si. uskoiliseksi ja antautuvaksi. G. E. Me
siåinen teki työtä vielä 80 vuotta täyttä
itsenä. viimeiseen asti. Viimeisinä viikkoina
hän johti suomen kielen kursseja. järjesti
kurseilla tutkinnot ja lausui päätössanat.
Työ oli tehty. hän aikoi hieman levätä.
Mutta hän lähtikin ikuiseen lepoon.

Muistojuhla Turussa
Jälleen vietetään Turussa ensi Pyhäinpäi

vänä inkeriläisten vainajien muistojuhlaa.
Kokoonnutaan klo 12 Turun uudella hau
tausmaalla inkeriläisten vainajien muisto
merkin äärellä. Lasketaan seppeleet ja pi
detään ohjelmallinen muistohetki. Sitten
siirrytään Karjalaisten talolle. Itäpellontle
2. Siellä on luvassa kahvit piirakoiden ke
ralla sekä erilaisia ohjelmanumeroita.

Tämä vuosittain 'mrussa heimomme men
neiden sukupolvien kunniaksi järjestettävä
muistohetki liittyy kesäjuhlamme ja vuosi
kokouksemme kanssa yhteisiin tilaisuuk
sümme. Jokainen inkerilälnen ja heidän
jälkeläisensä tuntee näinä tilaisuudet omik
seen. Tämä Turun juhla johdattaa meidät
muistelemaan vanhempiamme. esivanhern
piamme ja koko Inkerin heimoa. Kokoontu
malla heidän muistomerkkiensä ääreen osoi
tamme heille kiitollisuuttamme ja kunnioi
tustarnme. Kokoontukaamme siis nytkin
suurella joukolla läheltä ja kaukaa. Näin
osoitamme. että emme ole unhoittaneet van
hempiamme ja esivanhempiamme. vaan vaa
limme edelleen heidän muistoaan.

Tervetuloa!

Turun paikalllsosasto

Matka Turkuun
Jo perinteeksi tullutta tapaa noudattaen

taasen tänä vuonna pyhämestin päivään
tehdään yhteismatka Turkuun vainajien
muistomerkille.

Lähtö 4. ll. klo 9 Auroorank. 7 edestä.
Klo 12 muistotilaisuus muistomerkillä. Klo
14 Tunin paikallisosaston järjestämä tilai
suus Karjalaisten talolla. Klo n. 20 paluu
Helsinkiin.

Kun näitä harvinaisia tilaisuuksia ruvet
tiin järjestämään. on joukkomme lisäänty

lisääntynyt. Tämä on tae siitä. että
juuri tällaisia hiljentymisen ja muistojen
hetkiä kaivataan. Kuinkahan monella meis
tä on tilaisuus polvlstua rakkaittemme hau
dollla. mutta käymällä pyhäin miesten päi
vänä yhteisellä muistomerkillä ikäänkuin
tavoitamme ne hautakummut, joilla mielel
lään kävisimme.

Ilmoittautumiset tälle matkalle pyydäm
me taasen tekemään rouva Ida Riipiselle
puh. 44570l os. Linnankoskenk. 8 B 53 Hel
sinki 25 maanantaihin 30. 10. mennessä.
Edestakaisen matkan hinta tulee olemaan
puolet normaalista lipun hinnasta. ja sen
jokainen suorittaa vasta autossa.



35 vuotta
täytti 15. 8. Eurassa Juho Kälviäinen.
l-iiin on syntynyt ja varttunut mieheksi
Vuoleen Reppoissa. Täytettyään 20 vuotta
hänet kutsuttiin Venäjän armeijaan suorit
tamaan varusmiespalvelusta ja määrättiin
Novgorodiin. Araktshejevin kasarmeihin
majoitettuun Nelshlotskin (zsavonlinnan)
jalkaväkirykmenttiin. jonka komentajana
oli suomalainen eversti Streng.

V. 1904 syttyi Venäjän-Japanin sota. ja
niin joutui Juho Kälviäinenkin lähtemään
Aasian halki Mantshuriaan tappelemaan.
Tunnettujcn Mukdenin taistelujen muistona
on hänellä vieläkin pistinhaavan arpi rin
nassaan.

- Se oli kovaa työtä se Mukdenin rat
kaisutaistelu. kertoo Kälviäinen. Ei siihen
aikaan ampumalla asioita ratkottu, vaan
hakeuduttiin plstintaisteluun. Ja siinä ky
syttiinkin mieheltä voimaa. kestävyyttä se
kä pistlmen ja kiväärinperän käyttötaitoa.
jos halusi hengissä pysyä. Kolmantena yönä
taisin minäkin ollla jo väsymyksestä niin
varomaton. että japanilainen ennätti sohais
ta ensin ja minä jäin virumaan kentälle.
Mutta kun se ei ollut kuolemaksi. niin täs
sä sitä vielä ollaan.

Parannuttuaan ja sodan loputtua Juho
Kälviäinen sai siirron siperialaiseen jouk
ko-osastoon. mistä hänet sitten viiden sota
paivelusvuoden jälkeen kotiutettiin. Mutta
vain muutaman vuoden ajan hän ennätti
viljellä Reppoln peltoja. sillä jo 1914 hänet
kutsuttiin reserviharjoituksiin Krasnoje Se
ioon. Ja vielä harjoitusajan kestäessä syt
tyi ensimmäinen maailmansota. Taas lähe
tettiin Juho tappelemaan. tällä kertaa sak
salaisia vastaan. Mutta nyt olivat jo tavat
muuttuneet - käsirysyyn ei enää käyty
juuri lainkaan. vaan maastouduttiin ja käy
tetiin pltemmiltä välimatkoilta nopeita tuli
aseita.

Jo syksyllä 1914 Juho Kälviäinen joutui
vangiksi Saksaan. ensin sotavankileirille.

- Se leiriaika oli kurjaa alkaa. Juho
muistelee. Mutta onneksi ei kestänyt kauan.
kun pääsin töihin tehtaaseen. Siellä oli koh
telu jo paljon inhimillisempi ja maksettiin
hieman paikkaakin. Jouluna tehtaan työvä
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ki järjesti kuusijuhlan. johon myös meidät
sotavangit kutsuttiin mukaan. Meitä kehoi
tettiin laulamaan omia jouiulaulujamme.
Venäläiset lauloivat omiaan, sitten tuli mi
nun vuoroni. Luin ensin suomeksi Isä Mei
dän ja Herran Siunauksen ja sen jälkeen
aloin laulaa Enkeli taivaan... Miehet nyö
kyttelivät päätään ja sanoivat: ganz richlig.
ganz richtig. Naiset yhtyivät lauluuni sak
san kielellä. Tilaisuuden päättyessä tultiin
luokseni ja sanottiin: Johann, kommen Sie
mit uns, kommen Sie zu uns. (Juho. lähte
kää mukaamme. tulkaa meille). Ja niin mi
nut ja joukossa ollut toinen inkeriläinen.
joka oli uskonnoltaan ortodoksi. vietünWie
raaksi saksalaiseen perheeseen.

Saksan iuhistuttua pääsi Juho Kälviäi
nen kotiin. mutta joutui pian työvelvoill
seksi Pietarin lounaispuolelle. V. 19.19 hän
kuitenkin siirtyi Suomeen. palveli P.-I.
Rykmentissä ja meni 1920 maataloustöihin

Poskipartaan. Täällä hän tutustui
Katri Poskipartaan. josta tuli hänen elä
mänkumppaninsa. Talvisodan jaloista he
vaelsivat Ilmajoen ja Kauhajoen kautta
Sysmään. missä agronomi Pekka Streng,
edellä mainitun everstln poika. lohkaisi
heille kartanostaan oman tilan ja kohteli
heitä muutenkin erittäin ystävällisesti. Jat
kosodan aikana he luopuivat tästä tilasta ja
muuttivat takaisin Räisälään.

Jatkosodan jälkeen kulki Ktilviäisten
evakkotie Euraan.

- Kälviäinen menee korpeen kuolemaan.
sanoivat jotkut euralaiset. kun 62-vuotias
Juho otti vastaan kylmiin korpitilan ny
kyisen Rauman-Lauttakylän valtatien var
relta. Mutta eivät ole sanoneet enää pitkään
aikaan. Sillä muutaman vuoden kuluessa oli
Juho Kälviäinen raivannut korpeensa neli
sen hehtaaria peltoa ja rakentanut pienen
nätin talon.

- Kuokka- ja kirvestyönä tämä on pää
asiallisesti tehty, sanoo Juho. Nythän niitä
on jo hyviä koneita raivaustöitä helpotta
massa.

Uutteralla ja sitkeällä työllään sekä reh
dillä ja sopuisalla käytöksellään on Juho
Kälviälnen hankkinut paikkakuntalaisten
jakamnttoman kunnioituksen ja suosion.
Eikä hänellä puolestaan ole euralaisista sa
nottavanaan muuta kuin pelkkää hyvää.



io-VUOTIA ALLE VÄINÖ
PIETARILLE

Oot mies, sen ties joka Inkerin mies,
että suonissas säihkyy ja palaa
tuli Inkerin heimon puolesta, lies'
mikä tuikkivi jatkuvan vakaa.

Epäitsekiistä on työsi ollut.
Ei kunnian toivossa heilu.
Minkä yrittänyt oot, se on tehdyksi

tu ut,
iekos selkeä ollut on, reilu.

Siksi moni heimomme sisar ia veli
Sinun työtäsi, Väinö, siunaa.
Kuin ennen heimomme uskoen eli 
me toivomme Sinulle voimaa.

Kiittiien kaikesta aherruksesta
näin muistona tahdomme antaa
Sinulle kellon, mi aikaa 'vetämättä
myös päivien ajan/ein näyttää!

KOST' IUMAL' VÄINÖ PIETARIN
TYÖT!

Helsingissä 14. 9. 1967.
lnkerin heimosisaret ia - veljet.

E. V.

Kolmatta vuotta sitten katkesi Juhoita
,linja-autoon noustaessa jalka. mutta hopea
*puikkojen avulla lääkärit paikkasivat
vian ja hän kävelee vielä melko pirteästi
Ja nuorekkaan näköisenä pihamaalla. Kun
Pekka-pojan terveyskin on viime vuosina
ollut horjuva, on taionpidosta jo luovuttu.

Käiviäisei ovat aitoa ja vieraanvaraista
väkeä. jotka ottavat kyläilijän iloisina ja
Iydiimeiiisesti vastaan. Vierailija lähtee
kilta herkln mielin ja miellyltävin muis
toin

Toivotamme Juho Kälviäiseile ja hänen
Katri-emñnnälleen mitä parhainta elämän
ainoata.

J. V.

NUORTEN PALSTA

Syksyn nuorisotoimintaa
Nuorten harrastuspilreillä on jälleen ti

laisuus kokoontua iltojen pimetessä tanhua
maan. pelaamaan pöytätennistä. shakkia ja
mitä vain mieleen juolahtaa. Kerhotiloja on
varattu peräti kahdesta paikasta. että kai
killa olisi riittävästi mahdollisuuksia oman
alansa touhuihin. Jokaisena keskiviikkona
on Stadionilla varattu aika kello 20.00-22.00
erilaisten pelien harjoittamista varten. Kon
tion majalla on jokaisena torstaina kello
19.00 lähtien tilaisuus tanhutouhun kehittä
miseen. Stadionin Helsingissä tuntevat
kaikki. Kontion majasta saatte tarkempia
tietoja soittamalla Korkkisen Yrjöile. puh.
numeroon 334 906.

Tervetuloa jälleen mukaan yhtä suurella
joukolla kuin ennenkin! Taikka totta pu
huen: Tulkaa hieman suuremmalla kuin
aikaisemmin. niin on sitä lustimpaa!

Helsingin palkallisoaaston
Nuorisotolntikunta

Inkcriläistcn Sivistyssäätiö
Säätiö on työnsä tukemiseksi saanut vas

taanottaa viime ilmoituksemme jälkeen
mm. seuraavat lahjoitukset:

Singer Sewing Machine 800.Uljas Marttinen 50.
lnkeri-Kerho Boras 478.59
Aune Järvinen Kemi 50.
Pekka Pöllä Hyvinkää 50.
Akateemikko Martti Haavio, Pro
iessori Lauri Honko. maisteri Kari
Laukkanen ja yo. Pekka Mäkinen
onnittelivat Väinö Pietaria lah
joittamalla Säätiön rahastoon 100.
Säätiön hallitus esittää kaikille lahjoitta

jille mitä parhaimmat kiitoksensa.

lnkeriliiaten Bivistyaaiätiön hallitus

Väinö Kekki Kaija Vironmäki
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SYYSKA USI ALKOI
STADI ONILLA

Helsingin inkeriläiset kokoontuivat syys
kuun 24. päivänä kello 14 Stadionin kerho
huoneeseen suurella joukolla. Oli kaukai
siakin vieraita. salista kuului iloinen pu
heensorina. Tavattiinhan taas tuttuja ja
omia. Kun kaikki olivat alkuiaulun ai
kana asettuneet paikoilleen. op. Virolainen
toivotti meidät tervetulleiksi kauniilla sa
noilla. Joukostamme pois sürtyneen Matti
Airikaisen muistoa kunnioitettiin hiljaisuu
deila ja veisattiin virsi Kiitos nyt Herran!
Puh.joht. Matti Vironmäki kertoi vierailus
taan Amerikassa kesälomaliaan.

70 vuotta
on täyttänyt 24. pnä syyskuuta Juho Kir
jonen Turussa Vasaramäeilä. Hän on syn
tynyt Inkerissä Venjoen seurakunnassa ja
tullut Suomeen 1943_ asunut 2 vuotta maa
seudulla ja sen jälkeen Turussa, jonne hän
on omin käsin rakentanut omakotitalon.
Kirvesmiehen ammattitaito hänellä oli jo
Suomeen tullessaan. Juho Kirjosen tunnem
me hyvänä, ahkerana työntekijänä. Vieläkin
reippaana hän vietti merkkipäiväänsä asues
saan toista vuotta omassa talossaan.

J. H.

Silläkin tavalla

Viime numerossa mainittiin. että kesäjuh
lissamme oli tuiopuolella nukkearpajaisista
200.-. Tämän komean nuken lahjoitti ar
vontaan Aino Vuorinen Ruotsin Mölndalis
ta. Parhain kiitoksemme Ainoile. Kaikella
tavalla voi Inkerikoti-asiaa viedä eteenpäin.
kunhan vain keksü keinoja. Aino Vuorinen
keksi nuken ja tulos 200.- on hyvä lisä.
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Pidettiin kahvitauko. Sitten se vasta sali
surlsi. Pöytä oli koreana. Väinö Pietar tar
josi BO-vuotisjuhlakahvit. Väinö Pietarin
perhe kokonaisuudessaan, kolme sukupol
vea. oli mukana. Aika harvinaista joukos
sarnme. Väinö Pieiar kiitti lahjasta ja ker
toi rukoilleensa vuosia lisää, että voisi mah
dollisirnman paljon tehdä lnkerikodin ja
-historian hyväksi.

Kahvitauon jälkeen taas laulettiin. Sen
jälkeen opettaja Hum-to kertoi matkastaan
inkeriln. kotipaikalieen ja muuallekin.

Seuraavan kerran kokoonnutaan samaan
paikkaan lokakuun 22. päivänä kello 14.
Silloin sinne tulee myös ystävämme Kris
tot Shuuya. Tervetuloa taas suurella jou
kolla! Iloisiin näkemiin!

E. L.
I

Paikallisosastojcn
toimintaa

Tampereen paikallisosaaton ohjelmaliinen
tilaisuus on Kalevan kirkon seurakuntasa
lissa - huoneet 10 ja li - sunnuntaina
5. ll. 67 klo 14.

Johtokunta

Helsingin palliallisosaston lokakuun tilai
suus on stadionin kerhohuoneessa 22. 10.
-67. Puhujana pastori Krista! Shuuya ja
opettaja Fr. Vesterinen. Tervetuloa jou
kolla!

Johtokunta

OIKAISU

Syyskuun numerossamme julkaistuun
Helsingin kesäjuhlien TIIJTYKSEEN oli
pujahtanut painovirhe. joka muutti majoi
tustulot mainostulolksi. Tuioselvityksen tol
sella rivillä piti siis olla MAJOITUSTULO
JA 29i.-.



VÄINÖ PIETARI KIITTÄÄ

Olen onnellinen kun Luojani antoi minulle tilaisuuden seurata isäni jälkiä
heimoni parissa.

Olen onnellinen kun juuri Hän antoi minulle viitteet miten pitää toimia ja
mitä tehdä.

Olen onnellinen kun saan työskennellä näissä merkeissä erittäin innostavien
ja tarmokkaitten heimosisarien ja -veljien parissa.

Olen onnellinen saadessani puhtain omintunnoin sanoa, etten tee tätä työtä an
sion tai kunnian tavottamiseksi, vaan saan olla v ä l i k a p p a l e e n a.

Olen onnellinen tietäessäni, että melkein kaikki haimoni jäsenet ovat tämän
seikan oivaltaneet.

Vastaanotettuani Ruotsin inkeriläisten ystävien ja Suomen inkeriläisten ystä
vien arvokkaat lahjat minä nöyrryin yhä enemmän ja ristin käteni ja kiitin
Luojaani hänen johdatuksestaan. jollei Hän olisi minua asettanut välikappa
leekseen, olisin tyhjää vain.

Ehkä itsekkäästi samalla pyysin Häneltä voimia ja, ikää voidakseni yhdessä
suuren ystäväjoukon kanssa viedä päätökseen ne kaksi su u rta: Inkeri
koti ja Inkerin historia, jotka kumpikin ovat vielä puolitiessä. Sanoin nöyränä
kuitenkin, että tapahtukoon Hänen tahtonsa eikä minun toivomukseni.
Rakkaat Ystävät niin Ruotsissa kuin Suomessa. Kiitän Teitä muistamisesta.

Kaunis kello joka hetki varoittaa: aika rientää, ja komea kristallimaljakko sa
noo, että juuri tämä työ on arvokasta, se on kristallinkirkasta.

Mutta ennenkaikkea kiitän Teitä jokaista siitä suuresta panoksesta, jonka jo
kainen omalla tahallaan on tehnyt heimomme hyväksi. juuri tämän takia on
kanssanne mieluisaa työskennellä. Ei meistä yksikään halua nostaa päätään ja
kerskua, ei, vaan jokainen meistä tekee sen minkä voi nöyränä ja antaumuk
sella. jokainen heimotyössä tavalla taikka toisella mukana oleva on yhtä ar
vokas.

Lopuksi sanon inkeriläisittäin:

SUURKIITOS KOSTIUMALA

Helsingissä 14. 9. 67

Väinö Pietari Kekki
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Matti Vironmltkt

Sinjarpojcn asiamiehct
Ennen 15. 10. 67 tulette jokainen saamaan tiiaamanne arvat. Arpapaketissa on tarkat

ohjeet miten menetellään rahojen kanssa.

Pyydämme llsätllauluet toimittamaan os. lnkerüiiaten Blvlatysaäättö Enopalahdentie
10 A M Helsinki 33, mutta rahat lähettäkää ohjeiden mukaan suoraan SUURABVALLE.

Arvoista on osa sellaisia, jotka eivät maksa mitään ja juuri nimi arvat on säilytet
tävä sillä tilityksessä ne vastaavat kukin yhden markan rahamñärää. Käyvät siis ra
hasta. Ne palautetaan rahatllltyksen yhteydessä Suurarvalle ja kuten sanottu ovat ra
hanarvoisia.

Nyt se sitten alkaa. ja me hartaasti toivomme. että jokainen on Innolla. mukana
rakentamassa lnkerlkotia ja myötävaikuttamassa Interin historian aikaansaamisessa.

enemmän saamme myytyä arpoja, sitä parempi on voittotuloksemme. Toivotamme
Teille hyvää tuulta ja reipasta mieltä.

287 henkilöä on jo tilannut arpoja. mutta meitä on vielä paljon enemmän. Missä vii
pyvät loput tllaukaista? Toivomme. että matti myöhäisetldn vielä heräävät ja ti
lauksia tulee satamalla.

lnkerlläisten Slvlntyssiätlö

LEVITÄ
OMAA

LEHTEÄ

Porvoossa 1967 Porvoon Kirjapaino Oy.
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Kansikuva kertoo:

Kalevala Korun merkklvuotena julkai
semme kuvan kahdesta kalevalakorusta. jot
ka varmaan kiinnostavat lukijoiiamme.
Ylempänä oleva koru on hopeaa ja sen aihe
on vanhasta vlrolaisesta komstosta. Alpa.
na olevan pronssikorun malli on saatu inke
rlnmaalaisesta soljesta. Ehkä joku lukijois
tamme tuntee korun ja tietää siitä jotakin,
esim. missä pitäjässii sitä on käytetty. Siinä
tapauksessa kertokaa toimitukselle tletonne.
Sivulla B kerromme enemmän kaievalako
tuista ja Kalevala Korun toiminnasta.

Vieläkin kirjoituskjlpailusta

Nimimerkki Äyrämöizien on ilmoittanut
toimitukselle, ettei hänen n:ssa 9 julkaistun
kllpailukirjoituksensa takana olekaan Eeva
Kolomainen -niminen henkilö. Valitamme
sekaannusta, joka osittain johtuu siitä, että
Ayråmöinen ei lainkaan ole paljastanut ol
keaa nimeään ja lahjoittaa palkintonsa In
kerikodln rahastoon.

Tiedustelujen johdosta llmoitamme myös.
että muita yksityiskohtaisia ja asiallisia eh
dotuksia Inkeri-kodin suunnittelemiseksi
kuin nimimerkki Åyråmölsen mainittu kir
joitus ei kilpailuun lähetetty. Toivottavasti
lukijamme tekevät tällaisia ehdotuksia vas.
taisuudeasa, niin että keskustelu Inkeri-ko
din suunnlttelemisesta viriäisi ajoissa en
nen perustamishankkeltten toteutumista ja
siten koituisl kodin hyödyksi. Myös Ruotsin
inkeriläiset_ lähettäkää ldeoitanne.



Meillä on tchtävämme

Erkki Tuuli

Kuten aina suuret sodat. niin myös toi
nen maailmansota hajotti valtakuntia ja
muodosti uusia. Uudet rajat eivät usein
kaan määräytyneet kansallisuuksien mu
han eikä maantieteellisten, historiallisten
ja kieiellisten näkökohtien mukaan. vaan
ne määritteli vaitapolitiikka. Tämän valta
palitiikan edessä joutuivat monet heimot.
tapa kansaikin väistymään entisiltä asuin
gijoiiiaan ja irrotetuksi oman kansansa yh
teydestä. Tällainen kohtalo tuli muun mu
na Suomen inkedläisen heimon osalle. ja
iarjalaiset puolaiaan joutuivat jättämään
hnat asuinsijansa. Tuollainen valiapoli
iikka-ajattelu ei nykyaikanakaan suosi
pieniä kansallisuuksla, ja kansainvälinen
aloudellinen kilpailukin pakottaa monen

' ylikansallisiin taloudellisiin liittoutu
_ _ jotka aikanaan saattavat johtaa jopa

empien kansojen sulautumisiin suurem
Nolden kehitysnäkyntien edessä jou
kysymään, onko kansallisuuskysymys

'--= ettämässä merkityksensä ja pienet kan
ja heimot sulautumasaa suurempiin

kieli syrjäyttää vähemmistökielen
,i omassa maassakin.

on kuitenkin vastakkaista ke
'ÖÄ i. Uusien valtioiden, pientenkin, syn

' v perusteena on aina ollut, että vain
'_isenå ja riippumattomana ne voivat

jüittyñ ja kehittää omaa kulttuurisen ja

siten antaa oman panoksensa maailman ke
hltyksessä. Tämä näkemys on silloin. kun
sanottu vaitapolitiikka ei pääse sanelemaan
ehtojaan, hyväksytty Imukin piirissä.
Myös historia on täynnä esimerkkejä sii
tä, että kehitys. edistys. hyvinvointi ja kuit
tuuri on saanut kauneimman kukoistuksen.
sa kansallisissa valtioissa. kansallisena ii
menemismuotona. Totaalinen sotiiasmahti.
liittoutumat_ ovat osoittaneet voimansa vain
valloituksessa_ vapauden rajoituksessa. ja
tuhoaseiden tuotannossa, aikanaan aina ro
mahtaakseen.

Näillä perusteilla kansallisuuden ylläpi
täminen. sen volmistuminen. korostaminen
ja kehittäminen on kulttuurikansan ja ih
misten velvollisuus. Se on se periaatteelli
nen tausta, jonka puolesta me ponniste
iemme. teemme työtä ja taistelemme. Jo
ajatuksellisesti on utopiaa. että me yksilöi
nä, heimona ja kansana työskenteiisimme
koko maailman hyväksi ja puolesta. Siksi
puuttuminen toisten. kaukana meistä_ jopa
toisissa maanoaissakin olevien kansojen si

asioihin, yhteiskuntajärjestelmään.
kieli- ja rotukysymyksiin saa usein aikaan
vain enemmän vaikeuksia ja ristiriitoja.
Oman kansamme ja heimomme perinteiden
ja kulttuurin kehittäminen. sen nostami
nen kukoistukseen auttaa paljon suurem
massa määrässä koko maailmaa ja sen kan
soja. Kansallisilia pienillä heimoilla ja vii
estöryhmillä on vastaavasti sama tehtävä
oman kansansa keskuudma. Siksi karjaiai
suuden ja inkeriläisyyden vaaliminen on
meidän kulttuuritehtävämme, rikastutta
massa. monipuolistamassa ja voimlstamassa
koko kansamme kehitystä. Työtä karjalai
suuden ja inkeriläisyyden hyväksi ja nii
den säilyttämiseksi on herkeäxrlättä teh
tävä.
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Jeesuksen oikealle puolelle!

Klrkkovuoden viimeisellä sunnuntaina on
erikoinen, jopa pelottava nimensä - tuo
miosunnuntai. Päivän kirkkotekstit näet
kertovat siitä. että kerran Herra tulee en
keleittensä kanssa ja tupmitsee kaikki ih
miset. Se hetki on käsittämättömän ihmeel
linen. Jeesus itse kertoi siltä Matteuksen
evankeliumin 25. luvussa.

Jeesuksen sanoja tuomiopäivästii luettiin
kerran eräässä tilaisuudessa_ jossa oli läs
nä lapsia. Mukana oli muiden muassa pik
kutyttö. joka ei vielä kunnollisesti osannut
erottaa oikeaa vasemmasta. Siksipä kerro
taan että hän kotona meni ja kysyi äidil
tä:

- Äiti, mikä on oikea käsi?
Saatuaan äidin vastauksen lapsi meni

ieikkipaikaileen. Mutta jonkin ajan peräs
tä hän palasi takaisin ja kysyi uudelleen
samaa asiaa. Nyt äiti alkoi ihmetellä, miksi
lapsi halusi tietää. mikä on oikea käsi. ja
äiti sanoi:

- varten sinä kyseiet, mikä on oi
kea käsi?

Silloin tyttönen selitti, että hän haluaa
olla oikealla puolella, kun Jeesus tulee.
Opettaja näet oli lukenut Raamatusta_ että
vain oikealla puolella olevat saavat kuulla
Jeesuksen kutsun: Palkan Isäni sinnatuti
Lapsen kertomus liikutti äitiä. Hänkin al
koi entistä enemmän ajatella:

- Kunpa olisin oikealla puolena, kun
Jeesus tulee! Silloin olisin onnellinen.

Hyvä lukijani! Varmaan sinäkin toivot sa
malla tavalla. Jeesuksen oikealla puolella
haluamme olla. Vasemmalla puolella olevil
iehan silloin Herra sanoo näin: ”Menkää
pois minun tyköini ...

Näitä H-Iejä lukevien joukossa on var»
maan isiä ja äitejä sekä lapsia. Me oletu
me monessa suhteessa erilaisia ihmisiä ja
ajatteiemme asioita eri tavalla. Niin me
saammekln tehdä. Erilainen ajattelu ja toi
minta ajallisissa asioissa vain rikastuttaa
elämää_ kun muistetaan elää toisiaan rakas
taen ja kunnioittaen. Mutta yhdessä asias
sa varmaan kaikki olemme samaa mieltä.
Se on tämä. että emme haluaisi kuulla Jee
suksen suusta sanoja: Menkää pois mi
nun tyköäni, te kirotuti Ei toki näin, vaan
me toivomme saavamme kuulla sanat: Tui
kaa minun tykönii

Kumpaan joukkoon me silloin kuuiumme,
sitä ei päätetä vasta silloin, kun aika lop
puu ja alkaa iäisyys, vaan oikeastaan asia
ratkaistaan jo täällä maailmassa. Kun me
emme myöskään tiedä, milloin Herra tulee
tuomiotaan pitämään, niin asia on parasta
saada selväksi tänään. Jos me tänään olem
me Jeesuksen ystäviä, rakastamme häntä
ja hänen omiaan, niin me saamme olla
Jeesusta lähellä tulevaisuudessakin. Kun
Jeesus on meille rakas_ niin me saamme
kerran kokea samanlaista kuin eräs poika.
joka joutui käräjillä tuomarin pöydän
eteen.

Se tapahtui kerran syksynä Pohjanmaal
la. Erään kirkonkylän nimismiehen taloon
oli kokoonnuttu alkamaan syyskäräjiä. Vä
keä oli paljon. Monien kasvojen ilmeet oil
vat vakavat. Eräs aikuinen ihminen aivan
itki, sillä hän tiesi, että käräjillä lausutaan
hänelle ankara tuomio. Nuori tuomari oli
myös vakavan näköinen. Mutta kesken ai
kuhartauden sivuovesta pistäytyi sisälle
pikkupoika. joka oli kasvolltaan iloinen.

Seurakuntien tervehdys:

Kotkan seur

Aiiamainitut Suomen evlut. seurakunnat tervehtivät inkeriläissyntyisiä jäse
niään ja kaikkia lehtemme lukijoita:

Hyvinkään seurakunta
Hämeenlinnan seurakunta

akunnat
Vaasan suomal. seurakimta

Turun seurakunnat
Lahden seurakunnat
Oulun seurakunnat



Muisto Hiipinästä
On muistot niin mtn-heiset mulla.
elon tuskat nyt sielussa soi,
ja sanoiksi suonette tulla.
niitä yksin en kantaa voi.

varhain lapsuuden aamuna jätti
minut äitini maailmahan,
kuolen enkelin mukana lähti
ylös taivaaseen ilolisemaan.

Isä hellän hoivan nyt antoi.
pyysi enkelit avukseni,
nikouksen mun Luojalle kantoi.
äidin toisen sain hoivakseni.

Myrsky mainen nyt alkoi mua heittää
jo parhaassa nuoruudessani,
äidin toisen sain hautahan peittää,
taisto yhä oli uudistuva.

Pian vihan ja vainojen tulta
mulle mailma antava on.
isän, veljet pois ryösti se multa,
yksin jäin elon taistelohon.

Tämä lohdutti vielä mua toki,
soi mul ilon taistelohon:
onhan mulla viel' lapsuuden koti,
iosa muistot niin ihanat on.

ei näyttänyt pelkäävän mitään. Hän
»i hetku: ovella, mutta sitten nopeasti
eli tuomarin pöydän lähelle ja kuiskasi
I isiuvalle miehelle:
isä. ota syliin!

in oli saanut olla isän polvella ennen
isä nytkään voinut työntää las

pois luotaan, vaan syleili häntä, ta
i poskelle ja kuiskasi hiljaa jotakin.
:en perästä poikanen lähti onnellisena
neesia. Hän iloitsi, että tuomiopaikaila
tavata isänsä. joka oli hänen ystävänsä.
un mekin täällä ajassa ja jo tänään
nme Jeuuksen ystäviä. meidät Herra
be ystävikseen myös silloin, kun koit
tuomiosunnuntain kertoma ihmeellinen
rl. Meidän ei silloin tarvitse peljätä.
a me saamme kuulla kuin ainakin par
nman ystävän sanat: ”Tulkaa isäni siu
_m“! Se hetki on silloin elämämme on
lsin hetki. Jeesus sanoo meille: Käy

minun oikealle puolelleni!

Matti Vironmäki

Siellä polvistuin aamuin ja liioin,
puhuin yksin Luojalleni:
Oi sä sano. mun Luojain milloin
tulee loppu mun taisteluilleni.

Taisto taistojen jälkeen vain kulkee.
vihaa vainoa osaksein sain,
kodin ovet sain iäksi sulkee,
täytyi lähteä maailmahan.

Usein ikävän kaihoa tunsin.
yksin huokailin suruissani,
oi jos kerran viel' nähdä mä saisin
kaikki rakkahat omaiseni.

Mutta voirnani murtuu kohta,
kaaduin mii kalliohon,
sydän tuntee jo tuskan tulta.
taivas toivoni täyttävä on.

Kuolon kellot jo kohta soi mulle,
kohta loppuvi matkani tää,
kuule ystävä lausun ma sulle,
ihmiselämä turhaa on tää.

Tuolla kaukana Pohjolanmaassa,
jossa aurinko liioin ei näy.
talven sumussa. hiljaisuudesa
joukko pienoinen haudalla käy.

Siellä lepohon viimeiseen viedään
neito nuori ja kukoistava,
yksin taivahan Jumala tietää
tuskat, joita hän kärsiä sai.

Ålä sorru vaan muista sä sitä,
kerran loppuvat taistelot maan,
taivas mielesäs siskoni pidä,
siellä loppuvat taistelut maan.

Vielä huudan ma, ystävät_ teille
kotikumpu ja ystävät maan.
kiitos rakkaudestamme meille.
nyt en tarvitse muruja maan.

Maiset murheet ei enää nyt paina.
kauas jäädä saa murheen maa_
nyt ma Jeesusta ylistän aina,
vanki vapaana laulaa nyt saa.

Levon rauhaisan saavutan kerran
vaikka povessa vierahan maan.
ma tiedän ett' kaikki on Herran.
haudasta nousta ma saan.

LR.



SULO HALTSONEN

ELETTIINPÄ ENNENKIN
INEEBINMAAN VAIEEITA INO-LUVULLA

Juuri tuo auomalaiskansan asettupinen
lnkeriin on historian mielenkiintoinen tut
kimuskohde. Väestöluettelot_ kartat, eräät
asiakirjat selvittävät. miten suomalaisnimet
i600-luvulla vähitellen levisivät Inkerin
maalla. Nevanlinnan suomaiaisnimisiä asuk
kaita olivat 1840-luvulla mm. Kemppi_ Kul
tamies_ Kärpälnen. Makkoinen, Pohjalainen.
Pylsy. Rakkolainen_ Rantanen. Toivonen ja
Turkki. Ja jos tarkastelemme v:n 1676 vil
enlaskun perusteella tehtyä karttaa_ on se
täynnä suomalaisia paikannimlä niin Län
si-Inkerissä kuin Keskl-Inkerisiä. Länsi
Inkerin kylännlmet ovat taajimmiliaan in
keroisten asulnpaikoilla. Tuutarin pakos
tassa on vieri vieressä suomalaiskyliä_ siel
lä on esimerkiksi Viittala, Katila_ Anna
moisio, Nlkkarila. alrrasaari. Klmola.
Mattila. Kappula jne. Nevan pohjoispuo
lella oli suomaialsasutus rikasta, sekin on
nimistöstä todettavissa_ Nevan suistossa lu
kuisat suomalaiset kalastajakylät. - Ja seu
raavat vuosikymmenet ja -sadat jatkuvasti
lisäsivät tätä asutusta. Voidaan sanoa. että
juuri tällä vuosisadalla Inkeri tuli suoma
laiseksi.

Taionpoikaisväestön elämästä ei ole säi
lynyt kovin paljon tietoja. Varmaankin
maataloutta ja kalastusta harjoittava kan
sa yleensä eli hiljaisesti turpeeseen si
dottuna, sillä raskaan työnteon ohella ei
juuri muuhun riittänyt aikaa kuin veron
maksuun. lukuisien hailintoviranomalsten
määräämien rasitusten suorittamiseen. Mut
ta se oli suurta_ maakuntaa rakentavaa
työtä. jonka yritteliäiden uudisasukkaiden
sitkeys ja uurastus täysin alkeelllsissa ja
vaatlmattomissa oloissa voi saada aikaan.
Näillä edellytyksillä luotiin entisen koti
maan maatalouteen perustuva elinkeino. jo
ka menestyi varmaankin paremmin Inke
rissä kuin alkuperäisinä oiosijollla.
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J atk. ed. numerosta

Talonpojan elämää rasittivat monet ve
rot. Jo Kustaa Il Aadolfin aikuisista maa
kirjoista käy selville, että Inkerin maaseu
tuväestö maksoi verolna vehnää_ ruista.
ohraa_ kauraa, tattaria_ herneitä. papuja.
korppuja (luultavasti sotaväen tarvetta
varten). aikoja_ iampaita_ kanoja. suolattua
ja kuivattua kalaa, hunajakennoja_ heinää.
humaloita_ hamppua ja peiiavaa. Veroiuet
telosta voi nähdä. että verot olivat ras
kaat ja usein veronkantajat ahdistivat ve
rotettavia epäinhimillisesti. V

Vuosisadan viimeisenä vuosikymmeneni
oli lnkerlssä noin 65 000 asukasta_ joista
3/4 oli Suomesta siirtyneitä. ennen kaikkea
Laatokan puolelta, Kannakselta. Savosta.
Länsi-Inkeriin näyttää myös tulleen kansa
ainesta länsi-Suomesta_ mistä ovat peräi
sin länsisuomalaiset klelimuodot.

Nämä esittämäni viitteet ovat vain eräi
tä Inkerln elämää tarkasteltaessa 1000-lu
vulla. Ruotsin vallan mahtavuuden aika oli
70-80 vuoden mittainen, siihen mahtuu vain
kaksi-kolme sukupolvea_ jotka lujittlvai
maaktmnan suomalaisuutta. Kuitenkin koko
ajan oli kyseessä valtakuntien välinen alue
pyyteiden kiista. sotaretkiäkin tehtiin, vaik.
ka Stoibovan rauhassa vakuutettiin tikku
matonta ystävyyttä. Ja seuraavan vuosisadan
alkaessa Inkerinmaan asujamlsto sai kohda
ta sodan ja uusi omistaja ryhtyi heti raken
nustyöhön omien alamaistensa kanssa ja jo
sodan kestäessä perustettiin uusi kaupun
ki. josta tuli pääkaupunki kahdensadan
vuoden ajaksi ja josta rakentui yksi Eu
roopan suurimpla metropoleja. Inkerin
kansa jatkoi elämäänsä nyt erossa emä
maastaan. ainoastaan osa Suomesta_ ns.
Vanha Suomi, oli seuraavan sataiuvun sa
mojen rajojen ympäröimä.



ASIAMIES

Mie uon olt tiän Inkerilälsiin äänenka
nattajan asiamies jo montakyrnment' vuot
ta. Siuii aikan leht on muuttant nimij '
köjiii ja kokojua, kons millaiseksi. mutt'
mie vun ain' uon' olt tiän lehenasiamies'
ia asiamieshä mie uon nykyääki, vaikk'
miun tilausllsiallain ei uo yhtäkiä nimmii.
ei uo ehkeist ommua nimijäinkiä. Tlä ny
kyue Viesti-ieht' on tult miull' jo monta
vuotta toisiin ihmisiin väiitykselr. Mutt'
Viestin asiamies mie uon siin merkitykses.
ku mie luven Viestist kaik kirjutokset
melkein tarkkua. Joka kerta. ku mie suan
seuraavan Viestin numeron kätehein_ ni
mie luvenki sen yhel istuimellain. kannest
kantie. ihan lävitse ast. Sill Olisi, pojat . . .

siliolnku Neva-leht alko ilmestyy Inkerin
rahvuan luvettavaks' - vuosluku oli muis
taaksein 1903 tahekka 1904 - nl mie alotin
jo silloin tilata ja iukkii sitä Nevalehtii.
Ehkä mie uo kirjanoppint oltkua
lkäniiin_ mutt' mie jo siihe alkua
lukkii sanomalehtii. oikein kuuluvail iä
nelL ja kohtalaisen hyväst.

No_ siit ol vuosluku 1905. ku mie jouvuüntuuman ruokii, in k . e
Nouvgordin liepeiiie. Siellä oli kestettävä
»ui vieras kieli, vieras mieli, vieras oli sy
kintä syämen . . . Mie ikävissäin aloin aja
tella_ jott' mie saisin tänne tulemua Neva
Iehen raiokseln. Siitt' yhten päivän satuin
piisemiä rotnoi kamantierin puhiell' niinku
luppua kysymiii. ja aloin esitellä. vennäin
kialell, jolt' mie haluaisin tilata tänn' ka
Iarmii, luvettavaksein suomenkielisen sano
'malehen sen nimi on Neva ja sen konttori
on Pietarissa.

1_ Komppanian päällikkö_ kapteeni Palja
. vaikka muuten olikin mukava mies.

ln;

V

'Edelleen seuratessamme Inkerin valheita

ip! sanoa slkäiäisten suomalaisten arvok
üseen elinvoimaan. kestävään ja kasva
in, vaikuttaneen monia syitä, eivätkä vai
k: kaudet pystyneet tuhoamaan sitä elin
iimaista.. sitkeintä ainesta. joka useimmi
p Luojaansa turvaten ja itseensä luotta
Qperusti oman kansallisen pohjan. Ja tä
IQ suomalainen perusta, tietoisesti sivis
@ne nostettu, oli ominta ja oli peräisin
mm kaikkea IGOO-luvulta .

antoi miun pyyntöthein kieltävän vasta
uksen, sanoi: Niet nelsiä (Ei saa) ja vieli
selitti, jott tiäll ku ei uo sellaista sensuurii,
mikä tarkastaja sen iehen sisällön. siin, most
puit voip olla vaikk minkälaista proklamat
sil, ni sen puolie tiinn' kasarmi sitä lehtii
ei voi tilata.

Vaikka lehdentilauatouhuni tyrehtyikin
siihen., niin ei minulla suomenkielisten puus
taavien puutetta ollut, kotonta lähtiessäni
minulla oli otettu mukaan Suomalainen
Virsi- ja Evankeliumildrja, Katokismus ja
Blblianhistoria. joita vapaa aikoinani kan
sien välistä katselin; ääneen laulaminen ja
lukeminen ei siellä sopineet. sillä Syvärin
rykmentin kuudennen komppanian kaikki
kaksisataa miestä nukkuivat yhdessä huo
neessa, neljän seinän sisällä, siinä joukossa
oli miehiä, jotka puhuivat kahdeksas eri
äidinkieltiinsä ja tunnustivat kuutta eri
uskontoa.

Kolmen vuoden kuluttua pääsin siviliin
kotipuoieen, aloin taas tilata Neva-lehteä
itselleni, sekä toisiliekln kotikyläni asuk
kaille. Toisinaan Neva-lehdessä oli lustiakin
lukemista_ sekä muitakin mukavia kerto
muksia. mutta yhtenä aamuna oli eräs eri
koinen utinen: silloin Kuoman Kait-na kir
joitti näin: Pietarinkaupunki on kadon
nut, eilen illalla kävimme nukkumaan rau
hallisessa Pietarissa. aamulla kun heräsim
me, ei jälkeäkään ollut entisetli Peterburgis
ta. vaan tilalle oli ilmestynyt Petrograd.

Monenlaista luettavaa tämän jälkeen In
keriläisten lehdessä on ollut ja monenlaisia
muutoksia on kaikkialla tapahtunut. Histo
rian kirjoittajat niistä aikanansa kertokoot.
Omasta puolatani nyt tällä kertaa sanon
vaan kaikille tämän Viestin lukijoille ja
asiamiehille:

Terveisiä kaikille! Toiste lisää.

Matti-setä

Helsingin paikallisosasto
Helsingin palkallisosaston marraskuun ti

laisuus on stadionin kerhohuoneistossa 26.
11. -87 klo 14.

Joulukuun tilaisuus on 10. 12 -67 klo 14
pikkujoulun ja myyjäisten merkeissä sa
massa paikassa. lahjoituksia myyjäisiin
otetaan kitoliisuudella vastaan (leivonnai
set, piirakat ym. ym.) Tervetuloa joulu
mieli mukana!

Johtokunta



Kalevala Kovan
perustamisen on tiui vuonna kulunut
30 vuotta. Kuten monet lukijamme var
maan tietävät. Kalevala korun omistaa
Eaievalaisten Naisten Liitto (per. 1985).
ja liikkeen myymit muluaisiöytöjen mu
kaan valmistetut korut, mm. suomalaiset
Jalokivikorut. hnsanomaisten mallien
mukaan tehdyt puuesineet sekä erilaiset
kudounaiset ovat saaneet yhä suurempaa
suosiota sekä kotimaisten että. ulkomais
ten asiakkaiden kakuudeaaa. Kalevala
Koru on ansiokkaasti omalta osaltaan to
teuttanut sitä perinteeliisessii kansallisee
aa kulttuurissa kuvastuvien aivistyuarvo
jen vaalimista, joka on Kalevalaisten
Naisten Liiton toiminnan yhtenä tärkeän __ ..i - i
Tasan 30 vuotta sitten perusti kirjailija

Elsa Heporauta Kalevalan 100-vuotisjuhlien
innoittamana naisyhdistyksen_ jonka tarkoi
tuksena oli kalevalaista naishahmoa esittä
vän patsaan pystyttäminen Helsinkiin Ra
han hankkimiseksi tätä tarkoitusta varten
alettün valmista ja myydä koruja Kansallis
museossa olevien esihistoriallisten mallien
mukaan. Näitä koruja alettiin kutsua kale
valakoruiksi.

Ensimmäiset omaperäiset korumuodot
syntyivät Suomen maaperäilä n. 1500
vuotta sitten ja siitä lähtien voidaan seu
rata suomalaisen korumuotoilun historiaa.
jonka tuikkeja kalevalakorut ovat. Voi
makkaat tyylivirtaukset naapurimaista kä
sin ovat vuosisatojen kuluessa tuoneet
Suomeen vieraita koristeaiheita, mutta suo
malaisten koruseppien käsissä nämä ovat
pian yksinkertaistuneet ja muuntuneet suo
malaiseen perinteeseen sopeutuviksi. Par
haan esimerkin siitä. miten suomalaiset
omaksuivat vieraita vaikutteita, on Karkun
Palviaiasta löydetty pronssiriipus. Korun
keskikuvion muodostaa Skandinaviasta saa
tu Torin vasara. korun yleiskuva ja muoto
muistuttaa itäbalttilaisia ketjunkantajia, ko
rusta riippuvat kellot on saatu permalai
silta ja kaiken päälle on siroteltu tappiko
risteita_ jotka taas ovat tyypillisiä ainoas
taan suomalaisille koruilie ja todistavat siis
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sen. että eri aiheiden sulattaminen
kauniiksi kokonaisuudeksi on tapahtunut
juuri Suomessa. Ajattominta kauneutta
vanhojen korujen joukosa edustavat ennen

nittakoon hopeasolkl, joka on saanut aiheen
sa Sortavalasta löytyneestä hihnanjakajasta
ja joka alkuaan on peräisin Vienanmeren
itäpuolella sijainneesta muinalsesta Peru-nas
ta, jonka asukkaista suuri osa oli suomen
sukuisia syrjäänejä.

Kalevalakorujen välityksellä voimme
nähdä välähdyksiä suomalaisten vaiheista
ja esihistorialliselta ajalta. Esiäideillemme
koru ei ollut pelkkä koriste_ vaan tärkeä
vaatetuksen osa: paidan tai hameen kiinni
ke. vyönsolki tai hunnunsolki. Vanhat ko
rut kertovat myös muinaisten suomalaisten
kauppayhteyksistii, siitä, miten turkiksia
vietiin kauas Eurooppaan_ jossa vetoisten
linnojen asukkaat mielellään vaihtoivat ho
peansa Lapin taljoihin. Sallan Aatservaises
ta löydetty rannerengas lienee juuri tällai
nen karjalaisen turkiskauppiaan hopeasta
takoma koru, jonka hän oli varta vasten
Lapin asukasta varten suunnitellut. Myö
hemmin ajan koruihin liittyy taas tarinoi
ta kansanomaisista tavoista häiden ja ris
tiäisten yhteydessä ja siitä kuinka eräät
korut ovat saattaneet omata myös maagilli
sen merkityksen. Kalevala Korun juuri val
mistamassa saamelaisten kosiolahjojen sar
jassa on tästä hauskoja esimerkkejä: mor
siamella oli usein renkailla ja riipuksiila
varustettuja koristenappeja. joiden uskot
tiin suojelevan pahoja henkiä vastaan. Ho
peahelmiä ja nappeja kiinnitettiin myös
komsion nyöriin ja lapsen kaulaan. sillä
leimattu hopea esti maahisia vaihtamasta
lasta itselleen. Vieraan, joka näki lapsen
ensi kerran, pitikin antaa tälle pieni lahja.
tavallisimmin sormus tai hopeanappi.

Vaikka Kalevala Koru aloitti toimintansa
vanhojen korujen piiristä_ oli vain luonnol
lisen kehityksen tulos. että jo vuonna 1949
tuotanto laajennettiin käsittämään myös
modernit taiteilijoiden piirtämät suomalai
set korut. Rinnan uusien korujen valmis
tuksen itanssa alettiin ennakkoluuloista



huolimatta käyttää koruissa Suomesta löy
dettyjä jalokiviä_ joista kuuluisimmaksi on
tullut spektroliitti.

Tällä hetkenä Kalevala Koru jatkaa mo
lpia tuotantollnjojaan: vanhojen mallien
jäljentämisestä huolehtii tieteellisen koulu
tuksen saanut asiantuntija kiinteässä yh
teistyössä Kansallismuseon kanssa, toisaal
ta luodaan uusinta suomalaisia korustoa:
Börje Rajalin ja Paula Häiväoja kuuluvat
Kalevala Korun tämän päivän luovien tai
teilijoiden joukkoon. Börje Rajalinin saa
vutuksista mainittakoon kultamitali Mila
non Triennalessa. American Intsitute of
Dacoratorsin Award, kultamitali Münche
nisä. Pohjoismainen Lunning palkinto.
Näiden molempien taiteilijan koruja on
ollut lukuisisa taideteollisuusnäytteiyissä
ympäri maailmaa. viimeksi New Yorkin
maallmannlyttelyssä modernien skandlnaa
visten korujen osastolla.

Kalevala Koru on kasvanut laajaksi yri
tykseksi, jonka palveluksessa on vakinai
suti 60 henkiä. lisäksi käytetään muuta
maa alihankkijaa ja lukuisia kotltyönteki
jöitä. Kalevala Korulla on 2 omaa vähit
täismyymälää Helsingissä, jotka ovat turis
tien suosimia ostospalkkoja, ja yli 500 jäl
leenmyyjää ympäri Suomea. Vientiä on
harjoitettu aikaisemmin vain pienessä mit
takaavasa, ja vasta viime vuosina on aloi
tettu Inääi-ätietoinen työ viennin hyväksi.
saadut kokemukset osoittavat selvästi. että
mielenkiintoa on riittävästi suomalaisia ko
nlja kohtaan ja hintojakin pidetään yleen
sä kohtuullisina, vaikka onkin kysymys yk
silöllisistä tuotteista. jotka eivät voi eivätkä
pyrlkään kilpailemaan massa-artikkeleiden
kanssa. Viime vuoden aikana vietiin kale
valakoruja 15 eri maahan ja tämän vuoden
alusa on jo voitu havaita huomattavaa
vilkastumista viime vuoteen verrattuna.
Pñämäärämme on viennin avulla tehdä
Suomea tunnetuksi parhaalla mahdollisella
tavalla: vanhat kalevalakorut kertovat elä
vää kieltään muinaisten suomalaisten kult
tuurisia 1500 vuoden takaa, modernit ko
rumme antavat kuvan nykypolven suoma
laisten muotoilijoiden taidosta.

Lauantai-ilta
Entisccn hyvään aikaan

Ermen siunattu ilta oli lauantai.
kun omassa saunassa kylpeä sai.
Siellä klvilie vettä kun heitettiin,
kivet paukku, voi että kun kylvettiin.
Oli ilta niin juhlava lauantai,
kun omassa saunassa kylpeä sai.

Teetä saunasta tultua juotihin.
kun samovaari pöydälle tuotihin.
Ei kelvannut leipä, ei kelvannut voi,
ne saunasta tuliehet teetä vain joi.
Oli ihana ilta se lauantai.
kun saunasta tultua levätä sai.

Ehtookellot kun lauantaisin siell' soi.
ne hartaan tunnelman kaikille toi.
Kellot kirkon ne muistutti siitä ain:
että ilta on saapunut lauantain.
Oli ilta niin ihana lauantai_
kun kirkon kelloja kuulla sai.

011 siunattu iita se lauantai,
kun rauhassa levolle käydä sai.
Lampunvalossa luettiin, laulettiin.
kodin suojissa rauhassa nukuttiin.
Oli siunattu ilta se lauantai,
kun sunnuntaiaamuna herätä sai.

A. Vainikka

Kcstikartanoa Cl enaa ole
Samana vuonna kun Kalevalaisten Nais

ten omistama Kalevala Koru juhlii 30-vuo
tista olemaasaoloaan. jouduttiin sulkemaan
saman järjestön omistama ravintola Kesti
kartano, joka ehti toimia Helsingissä Kes
kuskatu 'lzssä 21 vuotta. Talo, jossa Kstikar
tano toimi_ puretaan ja ravintolan arvok
kaat birsiseinät ja osa kalustoa yritetään
säilyttää Helsingin lähistöltä vuokratussa
ladossa siinä toivossa, että uusi Kestikarta
no voidaan avata jossakin Helsingin kes
kustassa taikka lählössä. Toivottavasti tä
mä suosittu ja kauniilla tavalla kansanpe
rinnettä tallettava ravintola taas saa avata
ovensa.



RUOTSIN PUOLELTA

Piispa
Bengt Jonzon

Monet lehtemme lukijat varmaan jo tie
tävät, että lämmlnsydäminen inkeriläisten
ystävä, Luulajan entinen piispa Bengt
Jonzon on poissa. Hän nukahti viime
uneen sunnuntaina elokuun 27 päivänä 1967
Arvikassa Ruotsissa.

Piispa Jonzon oli läsnä sunnuntain ju
malanpalveluksesa Arvlkan kirkossa ja
lauloi suurella voimalla virttä. Mutta kun
kolehti kannettiin, havaittiin hänen istuvan
kuolleena penkissään - suoraselkäisenä lop
puun asti. Oll jälleen toteutunut sanonta. et.
tä jokainen hetki voi olla viimeinen ja jo
kainen hyvästijättö ikuinen. Piispa Jonzonin
hautaan siunaaminen tapahtui Uppsalan
tuomiokirkossa keskiviikkona syyskuun 6
päivänä klo 14.
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Piispa Jonzon el tarvitse meille suoma
laisille ja lnkerlläisiile lähempää esittelyä.
Yli kuusikymmentä kertaa hän suuntasi
kulkunsa Suomeen. Hän sanoi itse Suomea
toiseksi isänmaakseen. Hänen muistonsa
elää satojen suomalaisten ja inkerinsuoma
laisten sydän-ässä. Hänen uupumanton tais
telunsa maailman hengellisen ja moraalisen
varustautumisen puolesta vei hänet maail
man joka kolkkaan aina Australian myö
ten.

Äkkiä poismennyt piispa Jonzon oli, ku
ten sanottu, lämminsydänünen inkeriläisten
ystävä. Ensimmäisenä puheenjohtajana
Kirkkokomiteassa. jonka Ruotsin piispain
kokous v. 1943 asetti suomenkielisiä pakolai
sia varten, piispa Jonzon teki uhrautuvaa
työtä helmolaistemme olojen vakiinnutta
miseksl. Hänen poismentyään varmaan lu
kemattomista sydämistä koviakokeneen hel
moväen keskuudessa nousee rukous: Kosf
jumala_ Kost' jumala. palkltse Herra, mikä
meiltä on jäänyt palkitsematta.

Herra sanoo: Minkä olette tehneet yh
delle näistä minun vähimmistä veljistäni.
sen olette tehneet minulle. (Matt. 5:40)

Matti Vironmäkl



Kuasku kicliist ja ihmccllissiist elämän
kommclluksiist

Niit kuaskuioi on moneiaisii. on hyvvii
ja vähemp hyvvii. mut onha niitä ihan
kehnoloikii. Se on vua sellaii, jot rnonest
on se kehno hyvä ja hyvä kehno, meit ih
misii on monenlaisii. Oljha miui siel Inke
risidi kuaskuloi ja kielenpieksämissii jos
jonkilaisii_ toisiil iloks ja toislil mlelhar
miks_ mut kel olj piäs muutakii ko rum
menii, ni ne eivät panneet pahakseese vua
lasküt yhest korvast sissää ja toisest ulos
ja nauroit siin kohas mis pitkii nauraa

Tiä kuasku onkii tehty mielen ylennök
seks tahikka lantun kohennukseks, ihan
n1iten sen jokkainen ottaa.

Mie uon muuten jo meinaat pitemmän
aikaa. jot pitäis täs miunkii vaik kiruttaa
kuaskuloi. enhä mie suoraa piästtiin ossaa
kuaskuloi iuatiikkaa. kiruttaa ne pittää.
'Piänkii kuaskun mie kirutin paperii jot
lu tiijjen mitä luain. piästääse ko luatii
ni most tulloo vaiettakkii vällli_ eihä se sel
lanen kelpaa.

Ko näit maita ja mantereita on meiit
inkerllñisiilt tuit kuarrettuu ja kierrettyy,
ni mie meinasinkii luatii vähän näist vie
raist kieliist, ko niijjen kans on suant olla
niin monta kertaa helisemäs.

Mie ko olin viel pien poika ni Mattset
iñin meinas opettaa mini venättä, hiä ko
olj selvä mies ja olj mont vuotta olt isvos
aaskii. Eihä sitä paljokaa kerint miun piä
hän takkoo. ko näk jot miu] on kova piä
ko jiättynt lanttu. mut kyl siint hänen ope
tuksesiaa jäi vähä piähä. Sii.lo viel keisarin
aikan ko viel venättäkkli sai luatii suun
iävvelt jos osas, ni ei muut ko sanat len
slit vaik kielkii jäi mont kertaa ihan sol
muu Ennevanhaa sai sannoo mont sellas
takkii sannaa mitä jälestpäi joutu pelkää
mäi. No naprimeer ennempää sai sannoo
ploohho ko kerran olj ploohho. mut sit
pit tunsi sannoo harassoo vaik ois mont
kertaa olt oikein ploohhokkii. Sit ko tul
liit nii suuret sovat ja muut maailman
rnullistukset. ni sithä vast alkokli kaikkiin
kieliin paipatus. Saksat ko tuiiiit ni pitkii

käyvvä iuatimaa saksaa. Ne kutka osaslit.
Ne tuasj kutka eivät osanneet luatiit si
jansaksaa. Mie kyl ain selvisin. Mut se
mitä mie luajin tais olla siint saksan ja
sijansaksan välilt. Ko välist ymmärsiit min
nuu saksatkii mut välist ei ymmärtäneet.

Ky se monta kertaa koval otti ko saksat
kauluksest puisteiiit ja sannolt rus, russ_
mut sillo mie sanoin jot nix ja jos hyö
ei uskoneet ni sit ko huus jot hitler kuut
ja russ kappuut ni kyl melkein sit jo piäs
heist herjolst. Pitempää runnoo mie en
kansaa oppintkaa. Meinkylän pojat sannoit
jot sano viel siihen niks ponomaaju mut
se alkokii jo olla ihan sijansaksaa ja ko
asjaks tuij nl pit yrittää sil paremmal sak
saiiaase. Siint saksast oljkii sit monia har
mii ja n-iielpahhaa, ihan vieikii hirvittää
ko ajattelioo. Ko mont kertaa sai luatii
kaik vähät saksaase ja enmpää ko ei osant
ni koht pit alottaa uuvvellee ko ei muuta
ni aikaa voittaaksee. meil ko ol sellane
äkäne komentanttikii. se anto kaikil sel
kää kutka eivät saksaa osanneet.

No sitko myö tuitii Vlrroo elämä muutti
vähä muotojaa mut ei tapojaa ja ko mie
tulin Narvaa ja näin sen vanhan krieppos
tin ni mie sain ihan kyyneleet, siimihein
ko uattelln sitä muaiiman historian kuikuu.
No elhä siin haaveet auttaneet. pitj etsii
elatusta ja oppii vin-oo. s

Sen mie kyl voin sannoo jot ei se tenkin.
kää elämä helppoo uo. Kukon laulust ua
mul van-ain kukon surman illal myöhää,
enhä mie olt tenkin ko yhen päivän ja
senkii kukoi kostin lähtijessäin. No sit mie
piäsln yhtee pekkarnoihe pulkkii vetämää.
Mie uon viel tanapäinkii sitä Inieltä jot se
puikkün veto oijkii se paras veto siel Vl
ros.

Suom olj sit sellane mua mis ei olt kieli
vaikeuksii. Kaik ymmärsiit minnuu ja mie
ymmäsin kaikkii raumalaisii lukkuu otta
matta. Niist sit ei ymmärtänt mittää. kuun
telj sit vaik etuperin lipokka takaperin.
Ei siint suomen kielen osaamisest olt pi

Käännä
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temaikasta illoo. Sota ko loppu ni pit tulla
tänne Ruotsii tuas suutaase uuvvel viisiii
viiintämää. Tiä ruotsinkiel se vast oljkii
iuinkoloin takan. Mut. ei siin auttant mik

Pitj vua kävvä kii ko leipää.
Oisha sitä montakii kommellusta muistia.

mut mie luain vua yhen. Se olj niitä en
simäisii alkoi tiäl. Suomest ko lähetti! ni
ämmiiin sano miul jot kyl hiii yhen ruot
sin sanan osajaa, se on möröpröö ja se
on voileipä ruotsiiks. Enhä mie ruotsii iryl
osant mut kyl mie olin ihan varma jot
ei sellasta sannaa uo olemaskaa sen enem
pää ruotsin kui klinankaa kieles. No mie
kuitenkii panin sen asjan mielehein ja sit
ko jouvuin Ruotsiis katetun pövvän iäree
ni mie kokkeillaksein sanoin sil emäntåih
misel ;lot möröpröö ja se sano siihe pa
rapröö. Mie tietyst usoin jot hiä ojens
miun kehnoo ruotsijain kaikes hyvvyyves

Mut ei saiturakka antantkaa voileipäii.
näkkileipää vua ja ilman voita. Kyl se voi
ieipäasja miul jäi epäselvåks vielkii. mut
sit ko mie satuin kerran münemää yhtee
kontittorrii ni mie sanoin sil sorjaal tyttö
iapseel jot mölk ja parapröö ni se katso
vähä pitkää miun piällein ja sano para
pröö. No siihen mie sanoin viel kerran
jot n.ii justiinsa parapröö eikä mittää va
nikkaa ja tuop sit maitoa ja leipää_ mut
voist tuasj ei olt tietokkaa. No mie sit syv
vä mutrustin ja olin äkkeissäin ni yks ker
ta tuo tytön kehnoiainen tuopidi miul voi
leipää sellin kans :Ia sannoo jot vassakuu
mörkoos. No oljha se voileipä sellin ja
sipulin kans siinthä mie sainkii tietää mi
ten voileipää sanotaa sellin kans mut miten
ihmees sanotaa voileipää ilman seltii. sitä
mie en vielkää tiijje.

Sulo Korpelainen

Muistot
talteen

Boråsissa

Nyt kaikki vanhukset Borasisa, niin äm.
mät ko äijjät: höröstäkää korvianne ja si
ristäkää silmiänne! Joka kuukauden ensim
mäisenä sunnuntaina klo 18.00 tapaamme
toinen toisemme Folkets Husin I-salissa.
Siellä muistelemme, rupattelemme, vähän
väliä hörpimme kahvia. Silloin tällöin
nauhoitamme jonku kertomuksen. Nyt on
jo pitemmän aikaa puhuttu nykyajan In
kerin historian kirjoittamisesta. Tiedemiehet
ja kirjailijat tarvitsevat aineistoa. Hyvät
mummot ja vaarit: kertokaa meille nuorem
mille miten ne poratkut oikein olivat siellä
Inkerissä silloin ennenvanhaan. Mitenkä ta
pahtui muutto Ruotsiin j.n.e. Tulkaa ja
kertokaa! Me keräämme ja tiedemiehet som
mittelevat ajan mittaa meidän historiamme.

i2

Tarkoituksemme ei ole olla niin kovin kor
keatavoitteisia vaan ehkä ensi osassa tulla
yhteen ja pitää vähän vesseiää. Vanhemmat:
auttakaa meitä niin jälkeiäisenne muistavat
teitä kiitokseiia ja kunnialla. Ja kaikki te
joilla itsenne mielestä ei ole mitään kerto
mista tulkaa vaan mukaan_ vaikkapa kuun
teiemaan.

A .P.

Kuusijuhla
Boråsissa

Borasin Inkerin Kerho järjestää 9 - 10 p.
joulukuuta kuusijuhlan. Lauantaina alkaa
kansallinen - hengellinen iita klo 18.00
Daltorpsskolanin aulassa. S kuulla
kuorolaulua, juhlapuheita, leikkejä. tilmiesi
tys ja muuta vaihteleva ohjelmaa. Suomesta
tulee rovastl Juhani Jääskeläinen. Me toi
vomme Kerhon puoiesta runsasta osanottoa
ei vain Boråsista vaan muualtakin. Kerhoile
se on täysi tunnustus ja palkkio kunhan



BORÅSIN
INKERIN KERHON
KUULUMISIA

Syyskuun 24. pnä pidetyssä Borasin In
kerin kerhon Zoznnessä vuosikokouksesa sai
kerhon johtokunta seuraavan kokoonpanon:
PulLjoht. Väinö Häyhänen, puh. 083/70 734.
siht. Armas Paakkonen. puh. 033/101850.
kassanh. Viktor Kainelainen. puh. 038/
120400_ varapuhJoht. Toivo Jääskeläinen,
puh. 088/131552, Aimo Kekkonen puh. 033/
120660, Alex. Hynninen.

Toimintasuunnltelmasta käytiin vilkasta
ja hedelmällistä keskustelua. Suurta innos
tusta herätti ns. ukko-kerhon kerääminen.
Tarkoituksena olisi kerääntyä kerran kuu
kaudessa keskustelemaan inkerilälsten asi
oista. Keskustelut nauhoitettaisiin ja jä
tettäisiin ISKm säilytettäväksi vastaisen
tarpeen varalle. Ukko-kerhon hoidosta ja
nauhoituksesta huolehtii uusi ja tarmokas
sihteerimme Armas Paakkonen. Aikaisempi
kerhotoiminta yritetään pysyttää entisellään.
Naisten käsityöpiiriä hoitaa Aino Kekko
nen. Saunajaosto kylpee joka lauantai ker
hon saunalla Krakeredissa Nikolai Ikosen
(puh. 033/135 432) johdolla. Leniopailoilijat
kamppailevat Ruotsin mestaruudesta. Len
topalioliun alokaskurssi pojille ja tytöille

vain otat osaa meidän juhiaamme ja näin
tuet yritystämme. Jos haluat myös taloudel
lisesti auttaa niin voit vapaaehtoisesti lu
nastaa Kerhon jäsenkortin 5 kruunulla vuo
delrsi 1968, sillä sisäänpääsy on ilmainen.

Juhlat jatkuvat sunnuntaina Jumalanpal
veiuksella Herran pyhän ehtoollisen kera
Gustaf Adoltin kirkossa klo 13.30, saarnaa
jina rovasti Juhani Jääskeläinen ja pasto
ri Olli-Pekka Lassila. Göteborg. Välittömäs
ti sen jälkeen kirkkokahvit Gustaf Adolfin
seurakuntatalolla. Näin sekä sielullisesti et
tä ruumiillisesti piristettyinä päätämme juh
iat seuroilia klo 16.00 samalla seurakuntata
lolla.

Siis juhlaohjelma lyhyesti:
i). l2 klo 18.00 Daltorpsskolan
lo. 12 klo 13.30 Gustaf Adoliln kirkko

klo 15.30 Kahvltarjoilu
klo lii.00 'Päättäjäisseuran G A.'n
seurakuntakoti.

Inkerin Kerho

pidetään syksyn kuluesa kurssia ohjaa
Väinö Häyhänen. Päätettiin myöskin pitää
oikein komea kuusijuhla joulukuun 2:sena
viikonvaihteen. Toimintasuunnitelma yk
sityiskohdista ilmoitetaan toisaalla tässä
lehdessä.

vilkasta keskustelua syntyi iaulukuoron
elvyttämisestä. Tätä kirjoittaessa näyttää
siltä, kuin saisimme jo kuusijuhlassa kuul
la omia joululauluja. Kuoron johtaja on
jo tiedossa: laulajat ilmoittautukaa Toivo
Jääskeläisellel

Kahvikupposen palasivat mieleen
entiset muistot ja yksimielisesti päätettiin
esille tulevissa asioissa käydä kiittämassa
Gustaf Adoltin seurakunnan lrirkkoherraa
Egon Ahmannla hänen suopeasta avustaan
kesäjuhlien järjestelyssä ja ojentaa 20-vuo
tismuistoksi Inkerin plenoislippu.

Väinö lläyhänen

Vetoomus Ruotsin
1nkcr1lä1s1llc

Maitternme välillä on sopimus. että naa
purimaissa e.i saa myydä toisen maan ar
poja, mutta ostaa niitä saa niin paljon
kuin kukin haluaa. Me uskomme_ että
Ruotsin inkeriläiset näin haluavat. Me us
komme, että Ruotsin inkeriläiset ostamalla
SlNI-arpoja täten haluavat olla mukana
rakentamasa Inkerikotia ja valmistamassa
Inkerin historiaa.

Tuottalsi suurta hankaluutta kun jokai
nen joutuisi yksin näitä arpoja itselleen
tilaamaan. siksi olisi erittäin suotavaa, että
samalla paikkakunnalla asuvat keräisivät
keskuudestaan yhden tilauksen. Toisin sa
noen yksi henkllö jokaisella paikkakunn
la tlednstelisl etukäteen. kuka haluaa ja
kuinka monta arpa: ja sitten tilalsl koko
joukolle arvat yhdellä kertaa..

Näin säästylsi monelta tilausvaiva ja me
pääsisimme helpommalla. kun saamme lä
hettää useamman arvan yhdellä kertaa.

Arpojen myynti on meidän kaikldan yh
teinen asia. Se on tämän vuosikymmenen
ainutlaatuinen suurtempaus. Jos me nyt
onnistumme_ niin silloin - tuloksesta riip
puen - saattaa kaksi suurta tavoitettam
me olla lähellä toteutumistaan. Käännä
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Kuvamme kertoo Väinö Pietarin GO-vuotispiiivistä lt. 9. -67. Kuvassa vasemmalta
J. Tirranen, M. Vironmäki, H. Vironmäkl. Anneli Virolainen, Kaija Vironmäkl.
Väinö Pietari, E. Virolainen, Iida Riipinen, Kerttu Susi, Maria Torikka, L. Yllö.
Irja Kekki. J. Vesa ja T. Marttinen. Valok. Salonen.

Ed. sivulta

Me vetoamme hartaasti Teihln. Löytyy
hän jokaiselta paikkakunnalta_ missä inke
riläisiä asuu. henkilö tai kaksi_ jotka otta
vat vaivakseen koota etukäteen tilaukset Ja
pyytää lähettämään arvat. Tehkää näin.
Olkaa hyvä.

Tässä tapauksesa arpoja saa tilata vain
os. Inkeriläisten Sivistyssäätiö Huopalah
dentle 10 A 20, Helsinki 33 ja samoin on
tilitykaet suoritettava samaan palkkaan.
Jokainen arpojen välittäjä saa 15 %:n palk
kion vaivoistaan.

Te, Ruotsin inkerlläiset, olette aina mu
kana kun tehdään työtä hyvän asian puo
lesta. Nyt on edessämme hyvä asia. Jääm
me odottamaan arpojen tilauksia runsain
mitoin.

Inkerlliiaten Sivistyaaäitiö

Arpajaiset
Älkää panko pahaksenne_
jos mie käyn teit neuvomaa:
ostakaa nyt jokahinen
niitä SINIARPOJA!

Voihan voittaa uuden auton
tahi vastaanottimen.
olspa hauska markalla vain
saada auto kotihen.

Joka kuudes arpa voittaa,
kyllä ostaa kannattaa.
Mitä ostat nykymarkal:
ei saa askii tupakkaa.

Näillä SINIARPAJ
on niin hyvä tarkoitus:
että saatais näillä rahoil
inkerläisten koti uus!

Juho Hartikainen



AEPAJAISMYLLY

pyörii täyttä vauhtia. On ilahduttavaa kuin
ka moni on jo tähän mennessä myynyt ja
tilittänyt arpansa ja tilannut lisää. Sillä
lailla. Toivomme jatkossa samaa. Uskomme_
että niin moni kuin suinkin tilaa arpoja
lisää.

Niitä saa tilata arpajaistoimistosta os.
Samma r.y. Fredi-think. 47 suoraan tili
tysien yhteydessä. Ainoastaan ne tilaajat.
jotka vielä eivät ole yhtään tilanneet, toi
mittavat tilauksensa os. Inkeriläisten Sivis
tyssäätiö l-'iuopalahdentie 10 A 20, Helsin
ki 33.

Muistakaa niin uudet kuin vanhatkin
tilaajat! myymällä arpoja Te rakennetta
Inkerikotia ja Te olette mukana valmista
massa Inkerin historiaa. Muistakaa, että
tämä on kaikkien meidän yhteinen asia.
Muistakaa. että on tämän vuosikym
menen sutntempaus. Muistakaa. että en
simmäisñ kertaa valtioneuvosto on myön
tänyt meille luvan arpajaisten pltoon. Tä
mäkin velvolttakoon jokaista. Olkaamme
ltsekukin luottamuksen arvoisia. Tilaa jo
tänään arpoja. Tilaa heti.

lnkerlläisten Blvlstylsiitiö

Hauskaa iltaa!
toivottaa Helsingin Paikallisyhdistyksen
Nuorlsotolmikunta Brage Föreningenin
juhlasalissa 25. ll. 1967 klo 19.30, jol
loin vietämme jälleen jo perinteellisek
si tullutta syksyn hupi-iltaa oman sekä
osittain iainatunkin ohjelman merkeis
sä. Sltii omaa hyvää tuskin tarvitsee
enään mainostaa. vieraasta vastaa Elan
non nñyttåmökerho esittämällä Tenne
see Wiiiiamsin näytelmän Monyn poi
ka ei pelkää. Eräänlainen pääsymak
sukln on ja lopuksi tarjolla jaloittelua.
Tervetuloa ja tavallista enemmän hy

,myä mukaan!

›u Nuorisotolmikunta

Turkulaiset
aloittivat

Turun seudun inkeriläiset kokoontuivat
aloittamaan talvikauden toimintaa lokakuun
l päivänä. Oli Mikkellnpäivä, mikä tun
nettiin ennen Inkerissä niin uskonnolllsessa
kuin ntaallisesakin mielessä. Taustan juh
lalle antoivat tämä yhteinen aihe, jota Juho
Hartikainen koskettell runossaan samoin
kuin pastori Vilho Mustonen hengellisessä
puheessaan. Juho Hartikainen toi mielen
kiintoisesti esille naisten puhdetyöt Inkeris

Kukapa siellä syntynyt el muistaisi nii
tä ahkeria käsiä. jotka varsinkin näin syk
syiseen aikaan loukuttivat pellavia. kehrä
sivät lanka ja kutoivat kankaita. Mitä
enemmän illat pimenivät, sitä mukaa kasvoi
vokkien l. rukkien hyrlnä ja kangaspul

ui
kinä syysiltoina rattoisa työnlaulu. Ahkerat
naiset eivät suinkaan joutuneet torkku
maan.

Sateiseen syyspäivään katsoen oli tähän
alléajalstllaisuuteen saapunut väkeä verrat
tain mnsaasti, minkä paikallisosaston pu
heenjohtaja Heikki Mylläri tervehdyspu
heessaan mielihyvin totesi. Puhuja selosti
paikalilsosaston eri vaiheita. joihin sisältyy
rauhan aikojen lisäksi myös mieliin jäänei
tä sota-ajan ilmiöitä. Puhujan mielestä on
mitä suurimmalla syynä iloittava slitii, että
olosuhteet ovat Vakiintuneet ja raskaista
ajoista ovat jäljellä enää yhä enemmän
himmenevät muistot. Erittäin piristäviin il
sän tähän juhlaan antoi Matti Suomalai
nen omllla muistelmillaan. Samoin seurat
tiin suurena mielenkiinnolla Lilja Napun
kertomusta eräiden maailman suurimpien
keksintöjen syntymisestä. On monesti ke
hoitettu näissä tilaisuuksissa kävijöitä esit
tämään omia muistelmlaan. Tällä kertaa
saatiinkin kuulla entisaikojen mielialoja ku.
vailevan kirjeen ympärille kiteytettyjä
m telmia.

arsinaisen ohjelman päätyttyä seurasi
kahvinjuonti ja vapaa seurustelu. Kesäkau
den jälkeen olikin kerrottavaa paljon. Yr
jö Rautanen tiesi paljon uutta sieltä enti
sestä Pohjois-Inkeristä. missä hän oli ke

käynyt. Saatiin myös kuulla yhtä ja
toista Eestistä sieltä vieraanamme olleelta
heimoiaiseltamme.

Olimme hienoksaltaan odottaneet. että
Karjalaisten talon juhlasali olisi ollut täyn
nä nuorta inkeriliilspolvea. Olimmehan ke
väällä valinneet toimikunnan_ jonka tehtä
väksi annettin nuorten kutsuminen
tilaisuuteen. Mutta nuoria ei siellä nyt nii
kynyt tavallista enelnpää. Toivottavasti ensikerralla on toisin. H. M.
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Väinö Pietari Oy

Huopobhdenñe 10 A 20
Hekmki33
Puh.487619

Kansanpcrintccn XIV kcruukilpailu alkaa

Vuodesta 1956 lähtien Kansallismuseon
Kansatieteellinen osasto ja Seurasaarisäätiö
ovat toimeenpanneet kiipakyselyjä saadak
seen pelastetuksi arkistoon kuvauksia sel
laisista kansanomaisista tavoista ja ilmi
öistä. jotka ovat katoamassa. Kymmenen
vuoden työn tuloksena on tiedonantajlem
me vastauksista kertynyt uusi asia-arkisto
Kansallismuseon. Jatkamme työtä ja ju
llstamme uuden kansanperinteen keruukil
paillm. joka. on järjestyksessä neljästolstn.
Kilpailuaike päättyy joulukuun 31. päivinä
1961.

Kaikille, jotka ovat mukana uutta kym
menvuotlskautta aloitettaessa ja jotka vas
taavat asiallisesti kyselyymme_ annetaan
erityinen muistodiplomi. Palkintoina jaetaan
Kansallismuseon ornistuskirjoitukseila va
rustettuja hopealuslkoita tai vaihtoehtoises
ti rahaa.

Tällä kerralla kyselymme koskee pää
osaita sukuiaiseuhteita sekä lisäksi asuin-a
kennuksen perustamista, kuoppia Je kelie
relta, oluenpenoa., kaksoispohjaisis juoma
astioita, hiikuikuetta. Joulua Ja Joulukort
teja. Erikseen käännytään nllden puoleen.
jotka muistavat pappiloittemme vanhaa eli
miintepaa. Teemme muutamia kysymyksiä
siitä, miten vapunpälväi vietettiin pappi
lassa.

Kyselylehtiä ja vastauspaperia saa il
moittamalla nimensä ja os/oltteensa Kansal
lismuseon Kansuutieteelliselie osastolle. osoi
te Mannerheimintie 34, Helsinki 10.

Toimitus kehottaa lnkeriiilsten Viestin
lukijoita osallistumaan keruupiipeiiuun.
Ehkäpä samalla voitte lähettää muistel
mianne myös omaan lehteenne.

Porvoossa 1967. Porvoon Kirjapaino Oy.
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INKERIL/IISTEN VIESTI
TOIMITUS: Korkeavuorenkatu 10 A 18 Helsinki 12.

Päätoimittaja:
Matti Vironmiiki. puh. 63135.
Toimitussihteeri:
Pirkko Hum-to_ puh. 783860.
Kettutia 4 B Helsinki 80.

KONTTORI: Aurorankatu 7 A LBelainki 10.
Poatisiirto n:o 30636.

TILAUSMAKSUT: Konttorin osoitteella poatisiirtotiiilie
30836.

TILAUKSET JA i-iuopalahdentie i0. A. 20. Helsinki 38.
ILMOITUKSET: puh. 487819.
TILAUSHINTA: mk 0:- vain. sekä koti- ettii ulkomaille.
ILMOITUSBINNAT: l/l sivu mi: 150:1/2 ao:l/i ” 50:
PAAASIAMIES Annaa PaakkonetL
RUOTSISSA: Boraa. Tingagatan 4 B. Puh. 038/101850.

Lehti ilmestyy kerran kuukaudma.
Kustantaja ja julkaisija:
INKERILAISTBN YHDISTYS
RY.

Arvoisat lukijamme
Ennen kuin toivotan-une Teille hyvää joulua. pyydämme Tetti huomaamaan uudet

osoitteet yiiiiolevaasa ilmoitukaessamme. Tilaukset on siis lähetettävä osoitteeseen Huo
palahdentle m. A. 20. Helsinki 33. puhelin 487 619. mutta tilausmakaut lähetetään kontto
nin Aurorankatu 7. A. l. Helsinki i0. postisiirtotili 30 636.

Tammikuun numeron yhteydessä lähetämme kaikille poatisiirtotilikortin. jolla voidaan
samana kertaa tilata sekä maksaa lehti vuodeksi 1968. Jokainen varmaan suorittaa
iiiauamaksun mahdollisimman pian.

Kiitämme jouiunumeron kirjoittajia samoin kuin kaikkia muita. jotka ovat lehteiimme
avuataneet kuluvan vuoden aikana. Kaikki lähetetty aineisto ei ehtinyt tai mahtunut
talliin numeroon. Toivomme voivamme korjata aaian vastaisuudessa.

Hyvää ja iämpöistll joulua kaikille!
TOIMI!!!

KANS!
HEIKKI W. VIROLAJNEN: TODELLINE JOULU.



Olavi Lähteenmäki:

Uskon ja lupausten juhlia

Meneillään oleva myöhäissyksy on
suurten iuhlien aikaa. Marraskuun alus
sa vietettiin uskonpuhdistukscn muisto
iuhlia. Tätä kirioitettaessa ovat edessä
vielä itsenäisyyspäivän iuhlallisuudet ia
ioulu.

joulukuun 6. päivä on puolen vuo
sisadan aian muistuttanut tälle kansalle
vapauden ia itsenäisyyden arvosta ia
merkityksestä. Päivän iuhlien tarkoi
tuksena on ollut opettaa meitä suoma
laisia näkemään tämä maa isänmaana,
jota täytyy rakastaa ia ionka puolesta
täytyy työtä tehdä ia taistellakin.
Muuten ei vapaus säily. Kenties on iou
kossamme ollut ia on ylaäti niitä. joille
tämä maa on kolkko, karu ia tyytymät
tömän kansan asuttama maankolkka.
Isänmaallisuuden merkitystä on vähek
sytty ia. halveksittu. vapautta ia itse
näisyyttä pidetty ikään kuin vahingossa
saatana lnhiana.

ltsenäisyytemme SO-vuotisiuhlat ovat
onnistuneet. ios ne cdcsauttnisivat tätä
kansaa antamaan arvoa enemmän sille.
mikä yhdistää kuin sille. mikä croittaa.
Meillä on lupa uskoa siihen, että meitä
sittenkin iohdatetaan ia viedään eteen

päin. Yksi on varmaa: olemme saaneet
asuttavaksemme ja elettäväksernme hy
vän maan.

Joulu juhlista ialoin. Tätä ialoa
iuhlaa käymme nyt viettämään 51. ker
ran vapaassa. itsenäisessä Suomessa. _|o
kaisena iouluna on kodeissa ia iuhlasa
leissa veisattu Lutherin tuttua ia rak
kaaksi käynyttä iouluvirttä. Yli neljän
vuosisadan ajan on evankeeliseessa maa
ilmassa py detty iouluvirren sanoin,
että Vapa taia tekisi ihmissydämet
asunnoiltseen ' ylkäisi ioulunviet
täiiä heidän tuskassaan. vaan vahvistai
si heidän uskoaan.

Että jumalan hyvät lupauksensa
täyttää ia iohtaa edelleen kansaamme
ia heimoamme historian vaiheitten läpi.
tähän meidän täytyy luottaa ia uskoa.
Muuten emme kestä.

Edessä olevat iuhlat, Suomen kansan
itsenäis ysiuhla ia koko kristikunnan
iouluiu la muodostukoot viettäiilleen
uskon ia lupausten iuhliksi. Näin käy
köön myöskin ia ennen kaikkea tämän
lehtien lukijoille.

Turussa 26. ll. 1967.



JOULURAUHAA

Ein-iässä filmissä_ joka esitettiin jokin aika
sitte: Suomen televiaioma_ niytettiin tosi
tapahtumla ensimmäisestä maailmansoda
ta.

Muuan kohta illmlaå kertoi llnairlnta
man sotilaiden jouiuvietoata. se oli katsel
tavaa. joka jlj varmaan monille mieleenpitklbi .

Joullmvietto alkoi saksalaisten puolella.
Sotilaat sytsttiviit joulukuussa ja alkoivat
laulaa: 'Jolllriu llllllayö, pllttynyt kaikk'
ou työ ... Tuttu laulu kaikui ei kenen
kliin maan” yli englantilaisten puolelle.

saksalaisten linjoja kohti. Saksalainen up
seeri puoleitaan myös lähti juoksemaan
kohti englantilaiaia. Upseerit kohtasivat toi
sensa kuin ystävät ja tervehtiviit. kådmtä
purlstaen. Be unohtivat hetkeksi viholli
suudet ja käyttäytyivlit kuin olisivat olleet
rauhan toiminnassa Plan pelattiin myös
jalkapallo-ottelu. Muutaman tunnin ajan
sotilaat viettivät yhdessä joulua. jolloin sa
nanmukaiaeati vallitai joulun-nuha.

Mistä johtui tuollainen liikuttava rauhan
tuokio keskellä sotaa? Lapsuuden muistois
tako_ että jouluna vallitsee rauha? Ehkäpä
niin. Varmaan myös molempien rintamien
miehet olivat kokeneet, mitä sota saa ai»
kaan ja olivat Väsyneet taistelemaan. Be
kelpasivat aiaimmäaaáän rauhaa. Be myös
aavlstivat. että heillä ja meillä kaikilla
ihmisillä on hyvii Isä taivaassa. joka on
rauhan Jumala. Bin rakastaa ihmisiä ja
tahtoo. ettii maana olisi rauha ja ihmi
sillä hyv! tahto. Miehet kukaties myös ko›
kivat silloin kohdallaan saman ihmeen.
minkä Beetlehemin palmenet, jotka tmoh
taen arkisen leipätaistelunsa nousivat ja
kiiruhtivat selmen äärelle. jossa näkivät
Kuningaslapsen_ suuren Rauhanruhtinaan.

Mitä ilmestyvä joulu merkinnee meille?
Sitäkö, että rauha ja hyvä tahto vallitsee.
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Ulkouaiaeati ei ole rauhaa lilheskiiiin
kaikkialla tinlkhlin jouluna. vaan on pal
jon rauhattomuutta. Tosin meilla tiili!!
Pohjolaasa vallitsee valtakuntien vllillii
maansa rauha. mutta muualla on valitet

tavasti toisin. Ihmiaiaaii oleva hävittämi
sen vietti monin paikoin maapallolla saa
toimehai paljon sellaista mistä on seurauk
sena surua, kyyneleitä ja kuolemaa. Sodan
kurjuus koetaan ei vain taistelukentilll
vaan kauempanakin. Ajattelen esim. eris
tlkin aiirtoauomalalata talli. joka kesällä
kaukana liinneaal kertoi huolestuneena po
jastaan_ joka oli toisella puolella maapalloa
aotarintamalla.

Ulkonalaten rauhattomuukalen ilåkal al
kamme ihmisten aydämet niiiintyviit myos
ahiiiaeatii hidasta ja tuakasta_ jonka aihe
uttajana on synti. Miten moni ihmia pa»
rastalkaa onkaan samanlaisessa ahdistuk
seasa kuin sekin rules. joka kerran kirjoitti
tunnetut sanat: 'Syvyydcatl mini huudan
sinua, Bern.. Jos aina pillit mielii syn
nit, kuka ailloin keula ...i (Pa. Ison-z).

Kuitenkin kaikesta huolimatta Joulun
Herra on Rauhauruhtinaa. Hänen maail
maan syntymiatään ajatellesaan Jumalan
mies Paavali sanoi: Inn on :neidin rau
hamme. Inn tull ja jullatl rauhaa teille.
jotka kaukana olitte ja rauhaa niille. jotka
Ilhalli olivat, silll liinan kauttaan mellll
on pilsy lain tyhö.” (Et. :zu-m

Suuren Rauhanruhtinaan_ Herran Jeesuk
sen rauhan ja levon aleluiilemme saamme

ka ehkä ulkonaiset olosuhteet salaivatkin
mlelemme levottomikai. Ben-aan uskossa
katsoen pyydämme itsellemme ja rakkail
lemme. helmomme jäsenille kaikkialla ja
koko ihmiskunnalle:

”Be joulu suo, mi onnen tuo
ja mielet nostaa Luojan luo.
Ei valta elkl kullan-aan
vaan rauhaa pülle Ilman.

Matti Vlroumlkl



jEESUKSEN SYNTYMISESTÅ'
Mattias Salarnaius

Ajan aivan joutuessa
Suuren syntyä jumalan
Käypi käsky keisarilta,
Esivallalta varoitus,
Aivan uusi Augustulesen,
Vetävä veron tekobon,
Roomista rahan anova;
jonka alla judan kansa
Elääpi ajalla sillä
ilman vallata ornata;
Niinkuin ennen ennusteli,
Iacobi jalo saneli.
Kukin kulki kaupunkiinsa,
Lipoi linnaban omaban,
Ala riensi arvionsa.
[osepbi jalo saneli,
Marialle muistutteli:
Pitäis mennä Betbelibin,

Ala arvion asua.
Valmistit vaeltamaan,
Läksit kahden kulkemaban.
Ioutuupi juman äiti
Betlebemin pellon luoksi,
Kulki kohta kaupunki/nin,
Vaan ei tuttane tuvisa,
Kammioibin Ieäskettiine,
Ei suoda siaa salissa:
Itse ukselta isäntä,
Alta harjan balliparta
Katson' pitkin peukalonsa,

Kahden korsua kokotti,
Tallin usta tarkoitteli:
Siellä saanette sianna,

Majan, köyhät matkamiebet.
Isot istuvat tuvisa,
Pöybkeärnmät pö dän päisä,
Korsubun kovalyi/eyiset,
Pibattobon pienemmäiset.
Nuo teit tallibin alansa 
lateksi luontokappalitten,
Aasien asuinsialle.
Syntypäivä päälle kä pi:
Syntyi soimesa juma ,
Herra pabnoilla parabin!
Toiset silleisä sinisnä,
Punaisena purppurasa,
Kulta Ieiiltävi leäsisä,
Sormisa kivet koriat:
Herra beinillä suloinen,
Kapaloisa kaunis Luoja!
Isä istuu taivabasa,
Äiti valjusa vajaa,
Neito ruokkiipi rtisällä
Kaitsiata kaiken luodun
jeesus itkeepi vausa
Itse pilviä pitävä,
Hallitseva taivabita.
Aasi tunteepi apunsa,
Härkä berransa havaitsi,
Vaan ei pojat Betlebemin.

Katkclma runoelmasta Ilo-Laulu jesuxesta, julkaistu v. 1690, jonka
tekijä Mattias Salarnnius oli Nevanlinnan seurakunnan apulaisena 1680
-84 ja Kupanitsan kappalaisena 1684-86.

seurakuntien tervehdys:
Allamalnltut Suomen evJut. seurakunnat Iervehtivåt lnkeriläissyntylaiä jäse
nliln ja kailrlda lehtemme lukijoita:

Hyvinhän seurakunta Turun seurakunnat
Hämeenlinnan seurakunta Lahden seurakunnat
Kotkan seurakunnat Oulun seurakunnat



.TIETÄJIEN EKSYMYS

Jumala käyttää ihmisiä välikappaleinaan
monin eri tavoin. Jopa viholiisensakin hän
panee monta kertaa palvelemaan tarkoituk
siaan. Mutta Jokaisen häneen uskovan Her
ra kutsuu jollakin tavoin todistamaan itses
tiiiin. .

Jos ihminen on-altis Jumalan tyükutaulle.
on Raamattuun kätketty Jumalan sana se
kirkas tähti. jonka valoa hänen on seurat
tava vtlittyikseen eksymilstii harhateille.
Mikäli hän» jostain syystä herpnutuu sanan
tutkisteiusta ja sen noudattamisesta. seuraa
helposti tieltä palkkaamista. kukaties suo
ranaisia iankeemuinia.

ltämaan tietäjät olivat ilmeisesti vilpittö
miä totuuden etsijüitii. Tutkiessaan tähtiä ja
niiden liikkeitä he olivat havainneet. että
taivaaue syttyi uusi. harvinaisen kirkas
tähti. I-le päiitteliviit sen merkltaevlin jon
kun suuria tekoja aikaan saavan valitaan
syntymistä maailmaan. Jumalan johdatuk
sesta heissä syttyi halu lähteä osoittamaan
kunnioitusta tälle ihmeelliselle lapselle
Nlinpa he lahden ohjaamina matkaslvat
kaukaa ltäisiltä mailta Juudean maahan ja
sinne saavuttuaan suuntasivat kulkunsa
suoraan maan pääkaupunkiin Jerusalemiin
Heistä tuntui luonnollisena. että sellaista
lasta oli ilman muuta etsittävä kuninkaan
linnasta. Mutta heitit kohtasi paha petty
mys: sieltä ei löytynyt äsken syntynyttä
kuningaslasta. sen lisäksi tähti. joka oli
ihanasti johtanut heidät tähän maahan. oli
nyt kadonnut heidän nikyviatäiln.

MitiLtämi merkitsi? Be olivat olleet kul
kevinaan Jumalan johdossa ja nyt olivat
kuitenkin eksyneet. Missä oli syy heidän
eksymiaeenså? Oliko lopullinen päämäärä
ollut olevinaan heille niin itsestään selvä.
että he olivat loppnmatkaila laimlnlyöneet
:seurata tähteä? Nyt ei auttanut muu kuin
jalkaa kyaallii ihmisiltä: Missä on se äsken
;syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me
.näimme hänen tiihtensi itäislliii mailia ja
_olemme tulleet häntä kumartamaan.

Kuningas I-lerodes hämmästyi ja koko
;Jerusalem hänen trauman. Onneksi löytyi
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kirjanoppineita. jotka olivat tutkineet pro
ieettojen ennustuksia. Profeetta Miikan va
iitykaeliå. satoja vuosia aikaisemmin. oli
Herra ilmoittanut niin: Sinä Beetiehem
Btrata. joka olet vähäinen olemaan Juudan
aukujen joukoüa. sinusta tulee minulle se.
joka on oleva hallitsija Israelissa. jonka al
kuperä on mulnalsundesta. iankaikklsista
ajoista.

Jumalan sanasta löytyi selvä vastaus har
haan kulkenellie tletitjille. KirjnnoppineeL
Jumalan sanan tietopuoliset taitajat. eivat
itse väiittiineet lähteä henkilökohtaisesti et
simään Kristusta. Mutta tietiijllle sana koi
tui pelastukaeksi heidän eksymyksesäatl
Selvlttyään Berodeksen :alaisesta puhutte
lusta he kiimhtivat matkaan. “ja katso. tähti_
jonka he olivat itäisillå mailla nähneet. kui.
ki heidän edellään. kunnes se tuli sen pal
kan päiille. jossa lapsi oli. ja pysähtyi sii
hen. Eipä ollut ihme. etta tietiijiit ihaatuh
vat ylen suuresti. Ei ollut myöskään ihme
ettii nähtyään viimeinkin lapsen äitinsä Ma.
rlan hoidoma ho hartaina iankeelvat maa
han ja kumaraivat häntä. avasivat aarteen
sa ja antoivat hänelle lahjoja: kultaa. suit
suketta ja mlrhaa. Jumala näin tietåjien
välityksellä piti huolta omistaan. ettei heidän
täytynyt tyhjin käsin lähteä pian seuraa
valle pakomatkalle Egyptiin.

Maine voi käydä samoin kuin tietiijiiie.
voimme Kristuksen etsinnässiimme ja muis
sakin allmlinune vaiheissa joutua eksyksiln
arvostellesaamme asioita ja toimiessamme
omien päittelmiemme mukaan. Jumalan
suunnitelmat saattavat olla kohdallammc
kokonaan toiset kuin mitä itse olemme
suunnitelleet. Herra toimii monta kertaa si
ten. että ihmisen on vaikea sitä käsittää
Onhan Jumalan Pojan koko kinimystiiytel
nen elämä ihmisenä hänen ayntymñstäñn
kuolemaansa asti hulluutta ihmisjärjelle. .lu
mala on järjestänyt asian siten. ett! hänen
johdatukaeensa tuottaminen on yksinomaan
uskon asia. Siitä syystä Raamatun totuudet
eivät puhuttele järkeä. Niiden edessä on
järjen kumarrettava päänsä hyvin syvään



ja ihmisymmärryksen painuttava polvilleen
maahan. Ihmisen on kärsivän Jobin tavoin
par-tava käsi suulleen ja Samuel-polkasen
tavoin sanottava: Puhu. Herra. palvelijasi
kuulee.”

Kuuumllessamme ahkerasti Herran puhet
ta alamme vähitellen ymmärtää. että se mika
ihmisten mielestä on onnellisia. suurta jo
innoittavaa. saattaa Jumalan mielestä olla
vliiäpätöistä. jopa joskus suorastaan vahin»
soittava. Herra murskaa ihmlskorkettden
ja lhmisvlisauden. Iitin kulkee vnieten yl
pein ja omahyviiisen ohitse. jollaisia me
kaikki luonnostamme olemme ennenkuin
Jumala saa meidät nöyrntetylici. Mutta
sitten hän taas korottaa nöyrän ja alhaisen
ja tulee asumaan jokaiseen sarjettyyn sydn
meen. joka huutaa häntä avukseen

Jeesus Kristus on outo taivaan lahja lun
senneelle ihmisiin-une. ristin tien orjantap.
euroilla kruunattu kuningas. Jumalan aivoi
tusten külitämätün salaisuus: tie kuljetta
vaksi. totuus löydettäväksl. elämä otettavak
si vastaan.

Häntä etsittäeasä ja seurannassa on suos
tuttava vaivannäköön. Oo tietäjlen tavoin
oltava valmiit kestämään pitkänkin matkan
rasitukset. Elisymya vannii. jollemme vaip
paasti seuraa valoa. joka sädehtii Herran
unesta Mutta kun sitten saamme armon
kohdata Kristuksen omana vaitiaanamme.
on ilomme niin suuri. että alttiisti luovu
tamme hänen käyttöönsä kaikki luonnon
jalijanune ja kykymme sekä kaikki sydän
tlinme sitoneet aarteet. Ne ovat häneltä
saatuja lahjoja. Hän yksin osaa käyttää nii
ii oikeana tavalla. Ja niin me saamme rie›
mutten lähteä uutta tietä omalle maalle.
tietä. joila ei totelln minkäänlaista Hero
desta. näyttämön hän miten mahtavalta ta
hansa Herodekset tuhoutuvat ennemmin
tai myöhemmin omaan kavaiuuteensa.

Oma maa odottaa matkamiestä kotiin
'ileti sinne ei tarvitse kulkea yksin. Mestari
on en edeltä viitoittanut ja sauna itse pii
vüti päivään kuiktjan mukana. On var
mints siltä. että hän pitää huolta lauseet-taan.
Bin on voimallinen täyttämään tyhjiit kädet
ja korotiamaan köyhän tomusta. Hänen on
nude helppo panna omaa kylläisyyttään uh
kuva vaivan alle ja sen mieli ynseä ma
sentaa. niin kuin virrentekljll laulaa. 'Ju
mala ihmeen tekijä voi alentaa ja ylentiä

P. laski

- * SY_TTYY 331,TAHDET... 
syttyy tähdet joulukuun.
mielet berkistyy.
Tuikkii valot ioulupuun.
luonto bilientyi.

lbmislapsi innoissani:
oottaa iau ua.
Suuria ilosanomaa
iiypi kuulemaan.

Vapahtaja tullut on
synkkään mailman.
Tuopi meille fill/Minhin
valon tais-akun.

EINO VIROLAINEN

Joulujuhla vanhemmalle
väcllc

Helsingin paikallisessa» järjestää, kuten
edeilisinäkin vuosina on tapahtunut, van
hemnnllo viette hlllillllau sunnuntaina
joulukuun 11. IM 1961 klo 19 Helsingissä Jo
hanneksen seuraktmnan aeurakuntakodisss
Korkeavuorenkatu 10. E. Ohjelmassa on
useita puheita ja musiikkiesitybiii. 'rui
kaa joukolla kaikki 80-100 vuotiaat! Nuo
remmatkin saavat tulla. mutta vain ohjel
mansuorittajlhi_ kahvin tarjoilijoiksl. ton
tuiks-i ym. tehtäviin, joissa tarvitaan apua.
Toivokaamme. että lumipyry el ole yhtä
kova kuin viime vuonna. Mutta vaikka
olisi kovempikln, niin tulkaa silti mukaan.
Sisällä salissa on lämmintä. Ja hyvä, läm
min. itellä on mieli jokaisen. oi jospa ih
misellä ois joulu ainainen! Tervetuloa!



SAMMUU KYNTTIL/I. ..
Vienan kulkee yön lapl kun,
VIiIllI-IIIIIIIIIII hohtavat pilvet.
iJinun metsä ja tyyni on puu_
Jota kattavat vaikeat kilvet.
Ioulua huokuu henkinen mee_
sit! laulaa luonto ja korpien taa
sanan saattavat vliieit tähdet.

liinoeten kltkiisaä mökki on tuo
iklhonkien kruunukon alle.
Lumene tietä ei ole sen iao
ia sen ainoa vieras on haita.
Vauhako lie ja sen hoitaja kent
Kuka vastata voit Nyt on ikkuna sen
kuni kuoievan sammuva tiimi.

Mökklin klymme. Be synkkä on kuin
taho kammio hyliityn laivan.
Vanhana. mylskyjen murtamin puin
se on turvata: yössä nyt aivan.
Jyuinyt hurt sen planen on päät
ia sen muatien nurkklen alin jo häät
monet viettlnyt iie hkmkhikki.

iioilaja vanha on. harmaia mies,
into, iauhkea korpien lapsi.
Palma häntä .to aikojen les
ia on vaikea vanhuksen hapsl.
Nyt hän on vaipnnut mietiskelyy-n.
syvä hertaua saattanut on joka syyn
hauen syilmensia pohjalla soimaan.

Atrian ieihan han nauttinut on
Ja on pilydllii vieläkin hiukka:
astia musta jo hoitamaton
sekä ieivin on kappale niukka.
Tyynnši kly ukko nyt kitkdlen luo:
iitekynttiiln sieltä hln pöydälle tuo
ia sen sytytti! muistoksi juhlan.

Hiljaa hin hyvillee Baamattuaen,
Jota tutkinut on monet yötkln.
Nyt se jo iünyt on odottamaan
kuten useimmat askaretyütkin.
Ileikot on voimat_ Ja kohta jo kait
hinhetkensllyiiiahln-kuunaapa.

valta
puhe kulkua vanhuksen suusta!

- Joulu nyt on_ pyha taivaan yo.
Jalo, rauhaiea. lempeä aatto,
mullekin, vaikka mun mieltäni syö
snrumulatojen hautajaissaatto.
Juhla nyt on. Syty. henken! koil
Pala, kynttilä! Enkelin iauiu nyt soi!
ole sielun] valkea_ valvo!

Teille on lapaonen syntynyt ... Niin.
oli minulle lapseni ennen.
Mutta he uekoivat houkntukalin

kotionnen Ja kaikkeni nhrikai loin.
ja he Jittivlt, jittivit yllin

'Teille on syntynyt ... laulaa maa.
sitä laulua kuuntelin ailloin.
Ah, nyt en lasteni suusta ma saa
sitä kuunnella talvisin ilioin.
Poikani, pois hänet maailma vei
tytär hento. hin muisteie vanhnsta ei.
pahe viiiyvi :niitti uiali ..

'Teille on syntynyt laulaa vain
yhii yltyvl taivaan kuoto.
ihminen_ heikko Ja voimaton ain 
isin jalkeen lasten on vuoro
Minä on onni Ja onnen tie?
sekä polku. nu lestaan maan lapl vie.
joka lapseni_ lapseni riisti ...f

Sailimus, taivas_ ah. teitä ma en
oman onneni ryüetöstä motti.
Maailma muita löi munkakai aen_
mitä heukeni heiiien hoiti.
Solmuna kohtalon säätimin lain
mhñ työni jo tein_ oman arpanl ain.
Ja ma kiittäen kallistan pääni. 

Mnrhelnen mieli käy liikehtimün.
lso kyynele poskeiia loistaa.
Riunaile painaa hin raueten plan.
Uni haikat haaveet polataa..
Uinun venhua. On ikkunapnun
ilpi iunkennt alimiya kalpean laan.
Ja on kynttilä pöydällä viela.



Ardcnnjlaincn ruuna inkcriläiscssä kylässä
Eräänä sateisena syysyönii ruuna tailuste

li pois tapunasta. Etujalat kalnmltsassa. vä
lillä hypähtäen. välillä ottaen lyhkäisiä as
kelia se pääsi yhä kauemmaksi muista he
vosista. Kylän päähän tultuaan ruuna py
sihtyi retmimmalsen talon portin eteen ja
pää alhaalla torkkuen odotti aamun keittoa.
milloin isäntä entiseen tapaan kannalle ta
puttaen veisi sen talliin aamukauroja syö

Ktm aamuvlrkku isäntä iiihtl pihapurolle
kasvojansa pesemään. niin hevosen huo
msttuaan hän järkyttyneenä pysähtyi pai
koilleen ja hiiskahtamatta tuijotti hevosten
Ia pitkään. Hän silmiiili rlkklrevittyjä suu
piellä, soplmattomien vaijaitten hankaarnia
verlsiä arpia sekä armottomia piiskan is
kujen jälkiä sen selässä. Peliiten. ettei vain
hevosen unta häiritsisL isäntä hiljaa hiipien
haki hevoaeiiensa palan leipää keittiön kaa
pisia ja vapisevin käsin irrotti kamsnitsan
pois jaloista. Harjasta kiinni pidellen hiln
talutti ruunansa takaisin tapunaan. sanaa
kaan sanornatta isäntä laittoi hevosensa
kantmitsaan ja hiljaa huokaiilen kulki ko
tila
Katila kiiveiiessääa isäntä muisteli. kuin

h hän muutamia vuosia aikaisemmin oli
hevosmarkklnoiita 'kunnolltat ostanut viisi
vuollaan soilaiiten raakkäiimiin tykklhevo
sen Ruuna oli silloin laiha ja sen ruumlisso
oli useita miitlviii haavoja. Kovat nuhteet
tai isäntä eukoliania. kun semmoisen lmise

'ryyui ou korpi ja huone on vait.
many peittää pelunyttä lunta.
Poistuvat murhe jo kohtalon lait_
Inn väittää vanhuksen unta.
Vihdoinkin hillo se lohtua suo.
Iloa kauniin mailia hän onnea juo
Yhä kynttilä pöydällä tuikkas.

suunsa kynttilä Kylmä on yö.
m haun-aina koittavat pilvet.

. Joulua huokuu hankinen una,
l dti laulaa luonto_ ja korplen taa
› ansa saattavat villolt tähdet

tili!)
Teppo Saunoja

van raadon toi kartanolie. Nuhteiata välittä
mättä isäntä hoiteli ajokkianaa parhaan tai
tonsa mukaan. Pian ruunan haavat parani
vat.. se lihol sekä valmistui. ja sen karva
rupesi kiiltämään. lloimensa isäntä sai tode
ta. että tämä olikin paras kaikista hänen
ostamistaan hevosista. Tyytyväinen oli ruu
nakln oloihinaa. nopeailikkalsanä ja nöyränä
se veti kaikki kuormat. Eikä se vihoitellut
polvenkorkulsllle talon pikkupojlliekaan.
jotka usein pyörivät sen jaloissa. Kesäisin
ruuna palveli isäntåänñ maatöissä ja talvi
sin isännän pojan ohjaamana veti kuormin
Leningradlssa.

Ruunan hyvät päivät loppuivat. kun ke
väällä v. m1 hallituksen määräyksestä isän
nän oli vietävä oma lemmikkihevosensa re
kineen. rattalneen ja valjaineen kolhoosin
tailiile. .alkuaikoina isännän poika teki ruu
nan kanssa töitä koihoosln pellolla ja vei
aina aamuisin vaikka kourailisen jyvtii tahi
palan leipää tuomislni hevoseileen. Jyvlen
loputtua omasta purnusta oli ruunan tyy
dyttävä ainoastaan valtion muonaan sekä
hoitoon Kun kansakoulun päättäneet kylän
pojat pääsivät vuorotellen kaikkia kulhoo
sin hevosia kokeilemaan. niin kohta olisivat
kaikki pojat halunneet ardennilalsen ruunan
nlmikkoajokikseen. Aumusia varhain iltaan
myöhään joutui ruuna olemaan vnljalssn ju
suorittamaan monia ylimääräisiä ajoja sil
loinkin. kun uppniskabemmat ja laiskem
mat hevoset selsositeilvat tallissa. vähiin
toista vuotta oli ruuna ehtinyt olla kolhoo
sin hevosena. kun se eräänä syysyönä ilmes
t_vi entisen kotiporttinsa eteen siinä kunnos
sa. kuin alussa kerrotaan. Ja kun isäntä ci
parhaimmasta tahdostaan huolimatta voinut
ottaa hevostansa omaan hoitoonsa. oli ruu
nan tyydyttävä kohtaioonsa. Päivä päivältä
heikentyen ruuna ponnistell kevättalveen
asti. Kolhoosin heinäiatojen tyhjenayttyä
yritettiin hevosille syöttää vanhoja samma]
tuneita olkikattoja sekä havunoksia. Silloin
el enää hevosen sydän jaksanut sykkill. vaan
eräänä kylmänä talviyönä ruuna veti vii
meisen hengenvetonsa ja pienen varaan
äänellä hirnahtaen kangistui kuoliaaksi tal
lin lattialle. Poliittiset uudistukset vaativat
omat uhrinsa myös hevosrnaallmasta.

Isännän Vuuukka
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Tampereen palkaliisosasto järjestää edel
leen kuukausltllalsuuksia vaihtelevlne oh
ielmlneezL Ne pidetään tavallisesti jokaisen
kuukauden ensimmäinen sunnuntai Kalevan
kirkon tiloissa. osastolla on paplston tuki.
niin että jokaisasa tilaisuudessa on kirkon
edustajana sananvuoro. [lisäksi on saatu ar
vokasta ohjelmaa omilta jäseniltä ja vie
railta.

Aikaisemmin ovat osaston tilaisuuksissa
esiintyneet Tampereen karjolalset. Kaleva
lanalset ja Martat. Marraskuun tilaisuudessa
jatkettiin yhteistoimintaa muitten iiirjestü
jen kanssa.

5. ll. esiteltiin Gldeon-jariestön toimintaa.
Gideonit. pääasiassa llikemiesten kristillinen
järjestö, olivat lähteneet useitten edusta
iiensa kanssa liikkeelle. l-leldiln iohtajanaan
oli johtaja Orvo Lehtiö Tampereelta. Sanan.
iulistamiaen jälkeen ha jilttivlit Uusia les
tamentteja inlterlläisllle jaettavlksL

Samassa tilaisuudessa esitelmöi kirjaltaja.
yllkersantti Seppo Savontaus Tampereen
seudun vapaaehtoiseen maanpuolustustyös
tä. Bikolaesti hän mainitsi sen suuriarvol
sen työn. jota Tampereen RAU-järiestö te
kee alueellaan.

Kahvitauon jälkeen lausui herra Mylly
mäki nmoja. Osaston puheenjohtaja. opet
taja Eero Rautajoki seloati lnkerlliilsten Yh
distyksen ja ISK:n Jllrjestötoimintaa ja teh
täviä sekä lnkerilñisten Sivistyssäiitlön suu
ria kulttuuritavottelta.

Vuosikokous
tulossa

Inkerllliisten yhdistyksen Tampereen pal
kallisosaston vuosikokous pidetään sunnun
taina tammikuun 14. päivänä 1908 klo 14
Kalevan kirkon seurakuntahuoneissa 10-11.
Virallisten asioiden ohella puhuu Inkeriláls
ten Sivlstyasllitiön puheenjohtaja. toim.
johtaja Väinö Kekki Helsingistä. Kaikki
joukolla mukaan!

lO

Tampereen kuulumisia

Kuva tilaisuuden: l

jaa/z;
Taas vuosi on vlerlnyt jouluhun
tämän maailman askarelssa.
Kovin kiireessä olen mii touhunnul
monen monissa askeieissa.

Nyt lyhteeni pienen plenoisen
taas laskisin seimellesL
Vapahiajani. saanhan tehdä sen
edes jouluna hyväksesi?



Sinun ityvyyttasi un riittänyt
ajasta aikaan aina.
Olenko kylliksi kiittänyt?
'mninani se painaa.

Ota vastaan mun köyhä kiitokseni
tänä jouluna.. Emmin Herra
Miten paljon Sinä teit hyvñkseni
silloin jouluna. jouluna kerran.

Siitä joulusta aina mii iioitsen.
Suothan iät sen iioni kestää.
kunnes saavun jouluhun itäiseen.
kiitän täydestä sydämestä.

Liisa lilakara

Eräs joulumuistclma

Elettiin ensimmäisen maailmansodan ai»
koja. Muistelen. että olisi ollut vuoai 1915.
Tuolloin ilmestyi jouluksi jouiuiehti In
kerin Joulu. En tiedä miten sen levitys oli
järjestetty. mutta sitä tilasivat yksityiset
henkilöt useita kappaleita ja siten levitti
vät sitä ympäristöönsä. isiinlkin oli tilan»
nut niitä suuren pinon Ja jo ennen joulua
hän sekä äitini myivät niitti. ken sattui
talous käymään. Jottlttaamuna niitti oli

vielä iso pino. ja kun valmis
tauduttiin jouiuklrkkoon. Isäni otti tuon pi
non ia sanoi minulle, että hän antaa mi
nulle nuorhnmaiselleen nyt hyvin suurl
arvoisan tehtävän. Ota nami ja myy näitä
kirkon rappusiila. Tuiet tekemään hyvää
työtä. Nyt et vielä tiitii ymmärrä_ mutta
toivon, että kun vartut, niin tajusi kuin
ka hyviiiiii asialla olet.

Ilomlelln otin tehtävän vastaan. ja kun
saavuttiin kirkkomäeiie. ryntäsln kirkon
rappusille ja aloin myydä lehtiä. Tyr
kyttäii ei tarvinnut. Ne menivät kilvan
kaupaksi ja ennenkuin virren veisuu kii-o
kassa aikoi niin työni suorittanut ja as
tuin kirkkoon omaisteni luo. Oiernuksestani
lienee näkynyt. että työni onnistui_ kos
kapa isünl hyviiitayviistl taputti olkapüi
täni.

Paiattuamme kotiin isäni laski rahat.
mutta niitä oli 5 kopeekkaa enemmän kuin
olla piti. Isäni sanoi, että rahanluvussa
pitää olla tarkka. Ei saa! puuttua, mutta
ei saa olla yiikään. Kerroin. että eräs van
ha täti antoi tuon viiskopekkalsen yli hin
nan ja sanoi_ että vie. poikani_ tämä raha
samaan palkkaan, siniset-aita menee hy
vään tarkoitubeen. Huomasin. kuinka isäni
kasvot värähtelivät iiikutuksesta hänen kuul
tuaan tiimiin. Hiin ymmärsi selvästi vanhan
tädin tarkoituksen. Nyt hän otti joululeh
den - Inkerin Joulun - ja näytti kansi
kuvan. Hän kertoi meille kaikille. ettii tiis
sii näette kldettömiin naisen poiviatuneena
rukoukseen klrkkomaalia. Se on symbooii.

Jatkuu seur. sivulle



Eetu Mcsiäiscn

Sain Eesiistä kuoiinsanoman: Veljemme
Eetu Mesiäinen käski kauan elämään. Ml
nulla oli A. Hämäläisen välityksellä tilal
suus tervehtiä häntä kirjeelilsesti vielä vil
Ine kevätkesällñ. Mutta vastaukseen ei hå
nelli enää aika riittänyt.

- Jotkut muistavat Mesililaen Novan
päivillä konttoristina. Hän näet hoiti leh
den taloutta monet vuodet. Minli kun kuu
iuin siinä lopun edellä myöskin toimituk
seen. niin Jouduin Eetu-veljen seurassa ko
kemaan sen aikaisen pietarilaisen nälän ja
siihen liittyvät kiusaukset . ..

Eetu oli jatkuvasti solajaiaiia siivooja
mummon ja tämän asuinkumppanin kanssa
- oliko hän tytär taikka muu allt-alainen. en
tledii: Auroora oli hänen nimensä ja Aamu
ruskoksi Eetu häntä karahteerasi. siivooja
mummo taas kutsui - takanapäin Eeiun
kränäksi. kun tämä oil sanoissaan suo
rasukainen ja vaati paikan mukaista palve
lusta.

Taas on Aamurusko ollut töissä! har
mitteli Eetu monen rnonllnlset kerrat tavat
tuansa poytansä sekaisena. paperit rnusteen
iahrimlna ja sikinsokin.

Me elämme nyt vaikeata aikaa, mutta ku
ten tämä kädetön nainen hartaasti rukoi
lee. niin on meidänkin tehtävä, jotta ker
ran me voisimme vapaasti puhua tässä
maassa omalla kielellä ja ennenkaikkea
opettaa ja valistaa ilunisiä suomenkielen!
omassa mkerlasämme. En tajunnut noitten
sanojen merkitystä Enhän tietänyt missa
vaikeuksissa jo elettiin. Taistelu suomalai
suuden puolesta oli näkymätäniñ_ mutta
voimakasta.

Helmolaisemme jo tuolloin oivaisivat. et
ta hyvän asian puolesta kannattaa uhrata.
Sama harras henki uhkuu tänäkin pam
ni. Sen havaitsee niistä lukuisista kirjeistä.
joita olen saanut. Lukiessani noita kirjeitä
värähteleviit usein kasvoni iiikutukssta.
kuten isäni kasvot tuona jouiuaamuna.
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valoisa muisto

Aamurusko kuului johonkin iahkolals
kilkkiin ja vtipyl niissä sananseiitykslsi
myöhäinen. Aamulla sitten heikkoine sli
mlneen silvosl miten siivosi ja sai työnan
tajansa hermostumaan. Mutta niinä hetki
nä. jolloin kuittasi palkkansa. oli Auroora
Keinänen ratkionneliinen. kun ni piirtää
kauniin nimensä paikkaiistaan.

Sattuipa kerran sellainen tapaus. että
sekä keittiön asukkaat että toimittajat ja
konttorlstit olivat poissa ölseen aikaan ja
talom kävivät murtovarkaati Keittiö oli
myilätty sekaseksi ja Nevan puolelta oll
viety mitä siellä oli liikaa. Minulta meni
polkupyörä ja joku pääilystakki.

Kyllä Mummo sekä Auroora olivat on
nellisia. kun havaltaivat pelastuneensa var
rnaita kuolemaita...

Nämä olivat niitä arkielämän piirteitä.
Mutta palataksenl Eetu Mesiäwen pariin
vielä, muistan ensimmäinen tapaamlsemme.
Hän oli hletamäkeläisiä myöskin ja Nikka
rilassa asuneena kesäisin osallistui kulttuu
ririentoihin kaikella hartaurlella. Hyvänä
musiikkimiehenil hän oli nina altis kuoron
johtaja sekä kolipalkaila ettii lottomntalL-a.
Mutta se ensi tapaamisen-ime oli oikeastaan
yksipuolista: hän ei tiennyt. minusta tuon
talvaaillsta. koska kuuiuin katgeievaan ja
kuuntelevaan yleisöön. i-iiin oli kaiketi kou
lun päättäjälslin valmistanut oppilainenn
sellaisen eläinnäytelmän ja se sattui ole
maan minulle ensimmäinen teatterielá
mys. köyhälle piruparalie. joka aloin etsiä
henktrelkiä tukahduttavassa ympäristössä
ni

Erikoiseati jäi jo cnsinäkcmästä mieleeni
hänen. Eetu-veljen. esiintyminen tahtlpuik
ko kädessä: vähilsenä varreltansa hän ko
hotti tahtipuikkonsa aina suoraan ylös eikä
eteenpäin. kuten tapana on. No. se oli hii
nen erikoistyyllnsä.

Sllloisiila herrasmiehillä oll joillakin miei
tymys tuollaisen eteliimaissa käytettyyn
piällysviltsn tapaiseen. haalitiksi taisivat
sanoa. Mesiäiselil oli sellainen hänen nuo
rena keekoiilessansa. Musta nukkapliñilys
telnen muistaakseni. Ja kun veljemme suu



ei ollut tuohesta. osasi hän nauttia siitä.
mist! tobetkin siellä liatsinan Prioratin
puiston katveiaaa kiiyakenneiiessiiän. Mikäs
nyt olikaan se sikiiiäinen paras kalastaja
inrppa”. en muista. No. Oil hän ehkä liikaa
ottanut varomattomasti ja poliisi mokoma
val hänet levolie omiin auojiinaa. Aamulla
sitten porottavin päin hän ulos päästyään
nianaili talon huonoa vlerasvaraisuutta: kun
eivat parempia oikia järjestä. vaan peh
kuissa panevat rypemään. senkin p-ti ja
pudiateli pehkuja iialatistanaa. Noin oli
vain kerran sattunut ja hän osasi viisastua
vahingosta.

Niissä silloiaissa litamima kuului ohjel
maan. jos vain oli suinkin mahdollista.
kupleiln esitys. Ja Maalainen oli oivallinen
kuplettien esittäjä. Hänellä oli ohjelmistos
saan aivan ikiomakln kappale sekä siivel
iyksen ettii sanojen puolesta. jolla hän kir
voiiti ihmisten sydiimellisen naurua kuulu
ville lukemattomat kenet. Sen alknsiie ao
pii otsikokaikin, kun en muuta tunne Voi
miun slrkkuln. voi miun lintuin.

Sinä vaikeaan nalkätalvena hänellä oli
Tyriisaii kuoroioiminta meneillään. Kerran
viikossa hän Pietarista kävi siellä ja Pala
i$an oli hiinellii nyytissii perunoita luono
iaispaikkana. Kristiiiisenn naapurin:: jakoi
lian tällaiset tienestinsa' tasan kanssani Kun
oli minulla vuoroslani koskelusta maan
puoleen. tapahtui samoin. Kalketlkin kalo
jen lllkllllll lueitavu minogr-nimintn.
kiiärmeen näköinen ja :ihi vastenmielinen
oli jakut torilla ns kaiaostos. Nahkiniseksi
se suomennetaan ja herkkuna nautittiltx
liiuiia ei se maille ollut herkkua. sillä en
nnkhiuuioieina sitä kiiärmeenä tai sen su
kuisena pureskeiimme Joskus sattui
mahdollisuus kaakuujnuhun hankintaan. jos
kus. mutta harvoin löytyi muuta hyviin.
Keittiössä oli puuhella. mutta puita ei ollut.
Se numamme huoneisto kuului Nikanderin
ainruksille. joilla oli hoideitavanansa pieni
ieolllsuusyrltys: he ualmlstivat ja myivät
.vaikeasta kovasta muovista vai kumiako se
..oli naisten vaatetukseen kuuluvia kauluksia.
nuotteja, rintalevyj yma (Tiissii ohimen

'nen mainitaan agronomi Simo Peiliaen. joka
oli erinomaisen hyvä suustansa. ia sellai
nen iiuuliveikko. ja niinpä hän kerran las
tetteli, ett! oli tuolla alhaalla kaupassa kol

teilut Nikanderln neitien kovia runoja. mut
ta ei tuntunut soplvalta ja jätti ostamatta.
Siis niit! paidan rlntaosia irrallisia. silta
muovista ...)

Siihen vanhaan hyviiln aikaan kun 'Ne
van asioissa kävi talossa veikkoja eri puo
lilta. niin joskus olivat kuin markkinat.
Eetu se klivi aupauttamassa Mummolic.
että tämä laittaisi teetä pojille, joku kilvi
Filippovalla haukattavaa hakemassa ja sil
näpii juttu luistl.

Niin. piti kertoa siitii puuheiluta. johon
ei ollut puita. Mikä neuvoksi: Eetu katseli
ympärilleen siellä neitien puolella vers
iaassa ja havaitsi hyllyt tyhjiksi. mutta hyl
lyiautoja aivan joutilainal Mikäpä neuvoksl
muu. kuin poltetaan näit!! Kim joskus tu
lee taas hyllyn tarve. niin hankitaan sitten
tilalle . . . Ja niin Niknnderien hyllylaudoilla
koitettiin monet perunat. Saman tietii meni
vät vanhat kenultkin ja kalossit.

Olin kerran eiköhän toista viikkoa poissa
kaupungista. Paiatessa oli Eetu vähiin mur
heellisen näköinen ja tunnusti. että hän
osti minunkin leipioauuteni ja söi. kun oli
niin - Mitäpä tuosta. eiköhän
liisa sentään toimeen tulla iohdutiiL

lcerran sitten syntyi meidän pohdistelus
iamme jalo suunnitelma: - Otetaan yhteys
Just Sateen. hän varmasti lähtee mukaan
Mennään Strelnaan. Vuokrataan siellii liip›
podromin huoneisto iltamia varten. Mellin
on sellainen bravuuri-niiytelmii Yökausi
inhcielia”. - Jussi Suden kanssa me osaam
me sen melkein ulkoa. Sinii puhut. minii
laulan jonkun kupletln. Jussin Maikki-rou
va hoitaa lipunmyynnin .. . Minulla on siellä
laaja tuttavapiiri. kyllä kamaa tulee. ktui
vaan saadaan ilmoituksia ievitetyksi

Sudet suostuivat. Huoneisto vuokrnttiin
Meaiiiinen tehtaili joukon ilmoituksia ju
minii kävin niitti levittämiiasil. (Lehteemme
oli jo vaiennettu ailloinJ - saatpa nähdä.
miten kansaa kertyy kuin mustaa pilven
tien täydeltä kuvitteli Meaiiiinen.

Tuli se päivä. Hyvlssä ajoin lähdettiin
matkaan. Jlirjestettiin talossa. mitä järjes
tettävä! oli ja aloimme katsella tielle piiin
havaltaksemme sen mustan pilven ajoissa
Jo jo - joitakin liikkui Eippodromin suun
taan ja aivan oikein. kyllä ne tulivat pe
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rille. §etken kuluttua näkyi taas joltakulta.
mutta ei nähty mustaa pilveä.

Ylitettlln odottaessa määräalkakin. ja ai
koi tuntua siltä. että ellemme jo pane toi
meksi. niin nämäkin lähtevät tlehensä. Ylei
söä kertyi parisenkymmentä. ehkä kolme
kymmentä. ei enempää. Mutta ohjelma suo
ritettiin lupausten mukaan. Loppuun kun
lui tietenkin tani.

Mesiälsen onnistui tinkiä huonevuokrasta
alennusta yleisön viihyyden vuoksi. ja kun
sitten jäännös tulosta oil käsillä. havait
simme jääneemme suurin piirtein omiliem
me vaivat palkkoina. Mesiiiinen oli
meistä petiynein ja laski osan syystä minun
harteillenl. koska en osannut muka niitä
mainosiimoituksin sijoittaa oikeisiin paik
koihin. Ei ollut hyvä sen jälkeen mainita
mitään mustista pilvistä

Muistan hänet sitten Toltsovan kansan
opistossa laulun opettajana. Heitä oli oikein
viihtyisä ja sopulsa joukko siellä alkamassa
inkerin uutta valoisata huomenta: Johtajana
agronomi Paavo Lankinen. johtajattarena
rouva Sirkka Lampinen, tyttöjen käsityön
ohjaajana neiti Vesterholm. laulun opetta
jana Eetu Meslälnen ja joku tuntematon
poikien käsityönohjaajana.

Työ alkoi suurin toivein ja menestys olisi
olllut taattu, elleivät Suomen kommunisti
emlgrantit olisi tunkeutuneet Toksovaan ja
alkaneet hajottaa sitä. mitä sinne oil saatu
jo rakenaetuksi.

vuosikymmenet kuluivat sattumoisin tuli
tiedoksi Mesläisen olinpalkka Eestlssä. Pal
jon sai mies sielläkin kokea. mutta mu
siikki oli hänen voimansa ja väliin hän oli
Eestlssäkin huomattavana tekijänä kuoro
toiminnassa.

Nyt on veljemme siirtynyt suurempiin
kuorotehtäviin. Teemme kunniaa hänen va
loisaile mulstolleen.

Aapo Iha

Seuraavassa numerossa julkaistaan
Eetu Mesiäisen kupletti.

Eräs muistelma
Näin juuri nyt Martti Lutherin 50-vuo

tisjuhlavuoden aikana muistuu mieleeni
noin 50 vuotta sitten tapahtunut asia
Täältä Suomesta tuli eräs mies_ joka luul
tavasti oll pappi_ tai joka tapauksessa op
pinut esitelmöltsljä. sukunimeltiiiin Sinisa
lo.

Hänellä oli valtava määrä uskonnollista
kirjallisuutta_ pääasiallisesti Martti Luthe
rin uskonpuhdistusta selostavla kirjoja, joi
ta hän tuli Inkerinmaaiie lemttämiiiin. Ky
laämme tultuaan hänet ohjattiin isäni pu
heille. siili: isäni oli pyiuikoulun opettaja
ja sen aikainen paikkakunnan iuku- ja
kirjoitustaitoinen. uskovainen mies.

Niin sitten samana iltana herra Sinisalo
piti litahartauden ja esitelmän uskonpuh
distuksen asioista ja pyysi isääni perusta
maan sellaisen usltonnolllsen kerhon. joka
kerran viikossa_ sunnuntaisin kokoontui!
vuorollaan talosta taloon. Siten malli vuo
rollaan pyhäkoulujakin kylässämme pidet
tiin pyhäkouiujen opettajien kodeissa.

Kerhoon saivat liittyä - muistaakseni 
vain täysi-ikäiset_ mutta rnlnä olin noin
13-14 vuoden ikäinen. joten pääsin isäni
luvalla kerhokokouksiin. Niissä luettiin ja
tutkittiin Martti Lutherin uakonpuhdistus
kirjaa, anekauppoja y.m. Kirja oli erittäin

konpuhdistuksesta vielä tiennyt. vaikka
suomalaisen uskonnon opettaja kävikin ve
näjänkielisssä kansakoulussamme 4 tun
tia vilkosa meille antamassa suomenkielen
kirjoittamisen ja muun muassa luonnon
opin opetusta. Syntymiikodlssani rakkaat.
edesmenneet eai-isämme opettivat vointln
sa mukaan meille lapsilleen oikeata kris
tiiiisyyttä. joista vieläkin heitä siunaten ja
kunnioittaen muistelen.

Tuo muistiinl jäänyt kerhomme ei ehti
nyt kauan toimia, kun .Suomen raja sul
jettiin ja pian lakkautettiln kerhommekin.
Siunatut pyhälcouiutltin, joita rakkaine op
pilalneen usein vieläkin muistelen. myös
loppuivat.

Liisa Hakan



RUOTSIN PUOLELTA
Rådan suomenkielinen scurakuntaryhmä zo- vuotias

Puhe Italian seurakunnan 20 v-jnhlaasa
12. ll. -01. Juhla ulkoiluun kirkossa
h htkui Medhornrsatissa Mölniyekeui.
Isla oll runsas .h monlpnotln ohjel
III.

On luonnollista. että tällaisena hetkenä
kuin 20 v. juhlapälviinh' katse kääntyy
taaksepäin Taakse jihnyttii taivalta tark
kaillaan tulee mieleen monia asioita_ jois
ta tekisi mieli kertoa. Ja niinpä meiliä nyt
onkin tilaisuus luoda lyhyt katsaus seura
knntaryhmnmme 20 v. toimintaan. Mutta
emme kuitenkaan voi esittää yksityiskoh
tia Radan seurakuntaryhmiin perustamis
vaiheiata ja sen perustajista. koska käytet
tivinämme ei ole asiakirjoja siltä ajalta.
Vasta pari vuotta myöhemmin_ siis vuodesta
uus on käytettävissämme papereita_ joiden
antamien tietojen mukaan voidaan kertoa
nen toiminnasta

Kuitenkin on ilmeinen tosiasia etta suo
menkielinen seurakunnaiilnen toiminta
tällä Mlilniyckessä on alkanut v. 1047.
Silloin luiden kirkossa on pidetty ensimmäi
set suomenkieliset jumalanpaivelukset ja
Jumalan sanan viljely alkanut myös koti
reurojen muodossa.

kaksikymmentä vuotta ei ole pitkä aika.
Sen ikäisen elämän kokemukset eivät ole
kovinkaan rikkaat. ei ne ole verrattavissa
50 tai 00 v. elämän kokemuksiin. Mutta
meille mm seurskuntaryhmän '
nimi pari vuosikymmentä ovat olleet rik
kaita vuosia. Tänään 20 v. juhiapiiivänam
me saamme todeta. että Jumalan siunaus

tanaan ja kielen keskellä olemme saaneet
kokoontua kirkkoon. jona Jumalan sanaa
on julistettu meille meidän omalla kielel
iimmei Monille tämä suomenkielinen seu
nhuntapiiri on ollut ainoana yhdyssiteenä
oman heimon jäseniin. Vailla tätä yhteyttä
moni meikäläinen tuntisi itsensä enemmän
vieraaksi ja muuttamiseksi täällä.

Klytinnoillaestl katsoen meillä ei ole mi
iiin varsinaista seurakuntaa. Se on vain
suomenkielinen ryhmä ruotsalaisen seura
kunnan yhteydessä, jos:: meidänkin kir
hnlliset asiamme hoidetaan samoin kuin
nr- uaisunkn Mutta heneelilseseii mie
iü me kuitenkin rohkenemme puhua

seurakunnasta. sen pienuudats ja epiivi
raiilauudeata huolimatta. Sillä Uudessa 'Pes
tamentissa apostoli Paavali m.m. kolmena
eri yhteydessä jopa yksityisestiikin käyt
tää sanaa Jumalan seurakunta (Room.
16:50_ K01. 4:15, Fiiem. v. 2). Mutta meidän
on huomattava, että kysymyksesii ei ollut
mikii perhe tahansa. vaan perhe jonka jiisenet ovat elaneet Vapahtajaan.
Meidänkin seurakuntamme toiminnan puit
teet ovat plenet ja vaatimattomat. ne ei
ole paljon muuta kuin pieni pet-tiepiiri. Ja
kuitenkin sanan todistusten mukaa
dltnune olevamme koolla seurakuntaan.
jonka keskellä seurakunnan Herra lupauk
sensa mukaan on läsnä. Sillä hän on itse
sanonut: Siellä missä kaksi tahi kolme on

lla minun nimessåni_ siellä mini olen
heidän keskenään. Ja siellä mlasii Kristus
on omiensa keskellä. siellä koetaan ja rie
muitsevan seurakunnan esimakua vaikka
vielä ollaankin tama taistelevaasa seura
kunnassa.

Seurakuntamme kannattava Jäsenmäärä
on keskimäärin noin 80 jäsentä. Korkeim
miiiaan se oli v. 1052, jolloin oli 105 jii
senth' ja alhalsimmlllean v. 1057, jolloin oli
vain 41 jäsentä. osanotto jumalanpalveluk
siin on kakiiaiiiirin noin 00 henkeä. mutta
erikoislna juhlapllivinii ja suurimpina py
hina on luku noussut jopa aoozaan. .lu
malanpaiveluaten ukumiiiirä vuodessa on
ollut 27. siis noin joka toinen sunnuntai.
Näiden jumalanpaiveiusten iisalmi sanaa on
viljelty lukuisten kotiseurojen ja monien
muiden juhlien muodossa eripuolilla seu
rakuntapiirin. Vuodesta 1949 on toiminut
Japanin-lähetysompeluseura. joka on kes
keisesti aeurakunnailinen työmuoto ja on
antanutkin oman huomattavan panoksensaaeurakuntaeliimün järjes
timlila monia evankeliumljuhlia.

Niinkuin edelll on jo mainittu. vnoduta
1049 on kiiytettiiviasämme asiakirjoja, jol
den antamien tietojen perusteella voidaan
lähemmin tutustua seurakunnan toimintaan.
Ja niin sanottua Radan Suomenkielisen
Seurakuntaryhmän ilmoitusvihkosta selail
lessa joutuukin toteamaan. ettii seurakun
taelami on ollut sen alkuaikoina huomat
tavasti vltkkaampaa. Silloin on ollut nuo
rlakin mukana_ koska nuorisojuhilakin on
pidetty. Vlhkosesta löytyy mm. tälläinen
kin ilmoitus: aa 8. 1049 pidettiin Radan
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kirkossa yhteiset Radan ja Mötnlycken vä
liset nuorten piiiviit. Ohjelmaan osallistuvia
pyydetään ottamaan yhteys Aatami Niir
hiin.

Vihkosta tarkasteltaessa käy myös ilmi.
ettii suomenkielistä pyhiikoulua on pidetty
Möinlyekcali usaitten vuosien ajan. raa
mattupiiri on kokoontunut kodeissa ja lau
lukuoro on ollut ja on edelleen. Seura
kunta on jlrjestellyt monenlaisia juhlia ja
sananjulistustualsuuksia. Lalnaamme vielä

ja maist. Myyrä. Evankeliumiyhdistyksen
nuoret Box-laista mittavat ohjelmaa. Ter
vatuloa'.

Seurakunta on myös osallistunut koko
maata kiisittiivien inkerillisten kaljuhlien
järjestelyyn kolme eri kertaa. Vuonna 1984
seurakunta hankki 'Radan kirkkoon hopei
sen kanntm. jolla kastevesi kannetaan kas
temaljaan. Kannu luovutettiin juhlajuma
lanpaivelukaen yhteydessä_ jossa Pii-li?! Bo
Giertz puhui myös suomenkieiisillekin
tulkittuna ja otti vastaan kannun khr.
Franzenin kanssa. Luovuttajina olivat past.
Rantanen ja toimikunnan puheenjohtaja
Valentin Varkki.

Seurakunnan tulolñhteinii ovat vapaaeh
toinen jäsenmaksu 10 kr vuodessa hengel
tii ja kirkkolahdit. Wuosina 1050-1958
seurakunta on nauttinut avustusta. joka on
saatu Radan kirkkokassasta 600 kr vuodes
sa. Jumalanpalveluksissamme kannetaan
koiehcllt pääasiallisesti omalle seurakunnal
le_ mutta kannetaan myös muihinkin tar
koituksiin. 'Pakanallhetykselie m.m. kan
netaan 4 kolehtia vuodessa. 3 Suomen kir
kon kautta. l Afrikan ja l Japaniiihetyk
selle. Kaksi kolehtia 'Ruotsin kirkon kaut
tä ja kirkkkokoiehdit. Vuosina 1950-1958
säksi on viel! 8 kolehtia jotka kannetaan
ulkopuolelle oman aetnakunnan, yhteensä
7 kolehtia vuodesa.

Menot ovat papin ja urkurin piiivä- ja
matkakorvaubet. mutta vuodesta N66 on
ruotsalainen seurakunta huolehtinut urku
rin palkasta. Rahaa on myös käytetty juh
lien järjestelyyn ja moniin muihin tarkoi
tuksiin.

olemme luoneet lyhyen siimäyksen
seurakuntamme käytännöllinen puoleen.
Mutta kun puhe on seurakunnasta niin
silloin sitä on katsottava toissa-takin näkö
kulmasta. joka on tärkeä. Seurakunta ei
ole pelkästään ihmisten ylläpitämä jäljes
tö, emmekä me siinä ole antajan vaan
vastaanottajan puolella. Seurakunnan l-ler
ra. Jeesus Kristus joka omalla vereiläan on
sen itselleen lunastanut_ pitää yllä sitä.
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hoitaa ja ruokkii sitä sanansa ja sakrament
tienaa kautta. Tästä näkökulmasta katsoen
me saamme apostoli Paavalin kanssa sa
noa: ”Yiistetty olkoon meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja isä, joka
on aiunannut meitä taivaallisissa, kaikella
hengellisen! siunauksella, Kristukseasa
(EL 1:3.)

Me olemme näiden kahden vuosikymme
nen aikana usein saaneet todeta. ettii Ju
mala on runsaasti siunannut meitä ulkoasi
siasakin asioissa. Muth Jumalan siunaus
ei rajoitu ainoastaan ulkonaisiin asioihin
vaan apostoli sanoo nimenomaan: ... oa
aiunannut meitii hivaalliaisa. kaikella hen.
(ellisellä aiunaukseila. Ja juuri tltii hen
;eilistä siunausta me kaikkein kipeimmin
tarvibemme. koska olemme perineet syn
nin, kuoleman ja kadotukaen. Kaikkeinsuurin J siunaus on syntien anteek

mustaristinkuoi .
Kun vielä hetkeksi pysiihdymme ja luom

me silmäyksen tuohon kahden vuosikym
menen taipaleeseen. niin meidän on uu
destaan sanottava: Runsaasti on tullut Ju
malan siunaus osaksemme oikein kahden
kansan kirkon kautta. Ensinnäkin se on
Ruotsin kirkko. joka on luonut mahdolli
suudet omakieliselle toimlnnallemrne ja
monessa suhteessa myötävaikuttanut sen
toimintaan. Samoin paikallisen seurakun
nan myönteinen suhtautuminen on ollut
siunaukseimi meille. Toiseksi, emme ole
unohtettuja Suomenkaan kirkon taholta
Paljon on sieltäkin käsin meille annettu
Samoin Suomen kirkon herätysiiikkeet ovat
välittäneet ja välittävät hengellistä siuna
usta julistamalla meille Kristuksen iankaik
kista evankeliumia

'riitä kaikkea ajateiiessa on vielä sanot
tava. että menestymisen ohella kohdallani
me on ollut myös vastoinkäymisiñ ja kiir
simyksiä. urakunnamamme on jiisenii.
jotka ovat eläneet käxsimyksen aikoja ja
olleet jopa vainottujakin Kristuksen nimen
tunnustamisen tähden. Mutta juuri näissä
kiirsimyksimii he ovatkin oppineet kiitti
måän Jumalaa ja Karitsan kaikkein suu
rimmasta aiunauksesta_ nimittäin syntien
anteeksiantamuksesta.

Antti Terva

Talvijuhla Mölndalissa
Ruotsin inkeriläisten talvijuhiat pidetään

ensi vuoden tammikuun 6.-7. päivinä run
saine ohjelmineen kuten edellisinlkin vuo
sina. Tervetuloa joukolla perinteellisiiic
talvipäiville.



Joulun
saapuessa
Joulujuhla sanotussa,
jouluvirtta veistateasa
punea on aivan tuona
tuvanseinan ulkopuoiia.

Lapset odottelee kukin,
saapumista Joulu-ukin.
Milloin saapuu ttmturilta,
onpa joulun aattoiita.

Eikisena keikkaa vetll.
kiirehtien et ei petä.
Ukkl saapuu joka taloon
huomatessaan jouluvalon.

Aini kuuluu porstuaata:
Onko tiiiillii monta lasta.
lasten äänen täältä kuulin,
mua odottavan luulin.

kuultuaan kolkutuksen
isä aukaiseepi uksen
kysyen: K onpi täällä
iåmmñiseliä pakkasälllii.

Joulureuhaa -. Hyvällä.
olen tullut tunturllia,
olen tuttu ystiiviinne,
Joulu saapui, tulin tänne.

Kiire tuli iapsosille
jouiukuusen ympärille.
saavuttua joulu-uida_
sitä tervehti rat kukin.

Ukki lahjat jokaiselle
antoi luokseen saapuneile.
Lahjat kun sai jaetuksi.
ukki poistui, kiinni uksi.

Ukin ääni kuului siellä
pimeñsä talvitiellñ:
Jouluna taas lasten luona
olen seuraavana vuonna.

A. Vainikka

Örebrosta
Kolme tilaisuutta kahden viikon sisällä

Örebroasa. Tervetuloa kuulemaan Adventin.
Joulun ja Uuden vuoden sanomaa. Sunnun
taina Joulukuun 11. päiviinii kello 14.00 pide
täiin tavanmukainen kuualjuhln Olaus-Feb
rin seuraktmtakodiasa. Kun ohjelma on
päättynyt la joulupukki käynyt. luodaan
yhdessä kahvia. teetä. mehua ja ollaan vie
ralsa toinen tolaillemme. Juhlapuhujana on
rovasti Juhani Rekola Tukholmasta.

Joulujumalanpalveiua ensimmäisenä joulu
piiivänii. niis 25. 12. kello 14.00 Pyhän Mikae
lin klrk. saarnaa kirkkoherra Runo
Aberg.

Uudenvuodenpäiviinii, siis l. l. 1908 kello
14.00 yhdessäolohetkl Pyhän Mikaelin kirkon
huoneistossa. Uuden Vuoden saaman pitää
rovaati Selim Jalmari Laurikkala. Lisäksi
muuta ohjelmaa.

Ja lopuksi vuoden viimeinen ilmoitus Ore
broata. Juvosen Antti ottaa vastaan Inkeri
läisten Viestin tilauksia. Tokihan kaikki en
tiset tilaajat uuaivat tilauksensa ja tilaavat
vielä lahjaksi ystlivillensii lnkeriläisten
Viestin.

ETSITÄÄN
Katri Matintytär Haakana, joutui 43

Suomeen. Asui ennen Miikkulaiaiin Ylil
kyiäsaä. Salossa. lapset syntyneet aieliii.
Vanhin poika Matti joutui eroon äidistä ja
nuoremmlsta lapsista. Matti asuu nyt Ve
näjällä ja etsii äitiään, siskoaan ja velje
äiin. Matti. vanhin lapsi. syntyi 19. pvä lo
kakuuta ja on 28 vuotta. Sisar Lempi on
26 vuotta ja nuorin poika on Eino, joka
syntyi vuonna 1930 talvella.

Mahdolliset tiedot oiinpaikasta
Jadlt Palonen.

Myilypohja 3. lahti.



Arpajaiskuulumisia
Sum-arpa ny. tiedoittaa että 20. il. -67

oli tilanne arpojen myyntimarkklnoiila seu
rasva:
Raittiusjärjestöjen Keskusliitto 69.200 kpl.
Inkeriiiiisten Sivistyssäätlö 29.875 “
sosiaalityöntekiiäin Keskusliitto 41.100 ia
Suun-arpa itse sljolttanut 90.875 kpl.
elikkä yhteensä oli sijoitettu 280.850 arpaa.

Niin ollen Suurarvalia oli tuolloin vielä
varastossaan 69.150 arpaa. Summa tuntuu
suurelta. mutta onhan vielä jäljellä mel
kein puolitoista kuukautta. Jos nyt jokai
nen tekee parhaansa, niin varmasti pää
semme awioituun lopputulokseen. Tavoit
teenamme oli 50.000 arpaa. Ruotsiin emme
voineetk-aan lähettää suorastaan myyntiin
arpoja. mutta tilauksia on :lelut tullut
melkoisesti. Omaa myyntiä johonkin tava
rataloon emme myöskään saaneet. joten
nämä kaksi oli miinuspuolta. Mutta yksi
tyisten henkilöitten myynnissä olemme
pääseet ylikin siitä määristä, jonka olim
me arvioineet. Joukosaamme on runsaasti
myyjiä_ jotka ovat työn ottaneet vakavasti.
Suurin yksityinen myyjä on tähän men
nessä tilannut jo 1.200 arpaa. Kaunis ja
veivoittava esimerkki. Pienetkin tilaukset
yhdessä tekevät suurta asiaa. Siksi viela
keu-an hartaasti vetoamme. Tllatkaa lisää
arpojal Pitkiin aikoihin meillä ei tule ole
maan tilalsuutta päästä mukaan tällaisiin
suurarpajaisiin. Siksi nyt jokaisen olisi
tehtävä voitavansa. Mitelkäümme parem
muudesta. Tiimi on tämän lehden palstoil

viimeinen vetoomuksemme. Kuulkaa
ääntämme. Tehkää kaikki mahdollinen!

Tammikuun numerossa jo voinemmekin
kertoa, mikä on lopputulos. sen on oltava
hyvii. Siitä riippuu paljon. Siitä riippuu
koko vastainen toimintamme.

lnkeailälstan Sivistyasältiö.

Asiamicsknlpailun voittaqat
Niitten asiamiesten kukan, jotka olivattiiittiinret 'B ll -61 mennessä vähintäin

50 arpaa suoritettiin ensimmäinen arvonta
ns. alkukilpailu ja volttajiksi onnetar va
litsi setn-aavat asiamiehemme:

Lentomatka Kööpenhaminan (päiivoitto)
Mylläri Yrjö. Karjalohja.

Matkasalkkuia saivat: Kälviäinen ma
Helsinki ja Lipiälnen Aarne Vaajakoski.

Puoliuntuvatyynyjä saivat: Etiyhänen
Katri Littoinen ja Lappalainen Katariina
Helsinki

Heñtyakellot lankesivat seuraaville: Kes
seli Antti Taru-tävä, Kälviälnen Aune Fors
sa_ Kärkkäinen Helena Rajakylä. Lindstedt
Lempi Lahti ja Ptillä Anna Turku
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Naisten rahalompakon sai 'rynni Sylvia
Viherlaakso. 10.- voittoja saivat seuraavat
Karvonen Katri Helsinki. Larkiola Martta
Helsinki. Makaro Liisa Lohja. Metiäinen
Anni Porvoo Pöyhönen Maria Kaarina
Salmi üterj lsinkl, Toivonen Anna Ori
vesi ja Vlvolin Lyydia Hyvinkää.

Kaikkiaan arvottün 63 voittoa ja niistä
meikälüiset asiamiehet saivat kokonaista l!
kappaletta. joten hyvin onnetar valvoi.

On syytä mainita_ että seuraava arvonta
aslamiesten kesken tapahtuu tammikuussa
niitten kesken. jotka 4. l. GB mennessä ovat
tilittäneel vählntäln 100 arpaa. 'nihänasli
set lilltykset kaikki huomioidaan.

Onnittelemme voittajia.
lnkerlliiatan Sivistyniitil

H A A S T E
Olen lähettänyt Suun-arpa r.y:lle myöskin

minulle kuuluvan myyntipalkkioni, tiili
kertaa mk. 7.50 mäitriiykseilii. ettii tämä
raha luovutetaan sellaisenaan Inkeriiåiatm
Sivlstyasiiätiölie.

Nyt haastan kaikki turkulaiset arpojen
myyjät tekemään samoin. Nüyttäkäimme
muille miten Turun lnkerlläiset toimivat
yhteisen asian hyväkst

Tyyne Laiho, Turn

Inkcriläistcn Viestin
astam1chct

Harmaapäii Väinö Pietari on lähettänyt
Teille taas aslamleapaperit ja me toi
vomme. että Te otatte nytkin tehtävän
vastaan yhtä suurella antaumuksella kuin
vuosi sitten. Silloinhan tapahtui vallan ih
me. Yhteisponnlstuksin ja asiamiesten sl
merkiillsen ripeyden ansiosta nousi Vies
tlmme levikki melkein kakainkertaisebi.

On vietti kuitenkin paljon perheitä, joi
hin lehteämme ei vielä mene. Nämä olisi
saatava mukaan. Monet eivät edes tied!
koko lehtemme olemassaolosta ja tämän
tiedon asiamiehet parhaiten saavat levite
iyksl.

Viime vuonna moni isä tai äiti tilasi
lahjaksi lapsilleen lehtemme. Tällä taval
la nuoret pysyvät lähellä meitä. Tämä on
siksi kaunis tapa, että sitä kauniin yleis
tiili

Inkerliäisten Viestin hinta on ensi vuoa
nakln 8:- nl.ln Ruotsissa kuin Suomessa.

Inksrilälsten Visit



Siromaalaus Oy
Suorltumme kuikka mnhusolnn
kuuluva työtä ammattitaidolla jo
kollluulllliin kustannuksin.
lähemmin:

Il. HEVONEN os. Kontulankaari 3
A l l-lebinlu' 94. Puh. 304 719.

YIJU KORKKINBN o; Rantakatu
nontie 3 H 62. Helsinki ol. Puh.
334 906.

Eilnakllolaskelmla ja tarjouksia
pyydettäesä.

Toivotamme kaikille inkerllilsllle.
inkeriliilnten ialllelällllie .lu Interin
ystäville

rauhallista joulua

ylltellltoimlnnalle elieülll vuodeksi.
Toivomme, ett] johlneu meistä tu»
Jun. kun en kysymys helmouiute.
niin me muodostamme vain yhden
eheä:: tolmlututarmolsen perheen.

l 'runkoon tuleva vuosi jokaiselle ouneu Je menestystä

R Toivomme, että vuosi mm muodostuu
l

l

I

VÅINU PIETARI Oy
Huopalahdentie i0 A 20
Helsinki 88
Puh. 48 76 19

VARATTU

Pori-nona |967 Porvoon Kirjapaino Oy.



Fazerin sinisen maitosuklaalevyn valmistuk
sessa on käytetty tuoretta täysmaitoa. ,- _ - '
Siksi sen maku on niin täyteläi
nen ja pehmeä.


